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เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.
พลต ำรวจตรี ลั ท ธสั ญ ญำ เพี ย รสมภำร ประธำนกรรมกำรบริ ษั ท ท ำหน้ ำ ที่ ป ระธำนในที่ ป ระชุ มได้
มอบหมำยให้เลขำนุกำรทีป่ ระชุมชีแ้ จงรำยละเอียดและจำนวนของผู้เข้ำร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องกำรลงคะแนนในวำระ
ต่ำงๆ และเมื่อเลขำนุกำรกำรประชุมได้ช้แี จงหลักเกณฑ์ในกำรออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธำนจึงได้ดำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
ก่อนเริ่มกำรประชุม เลขำนุกำรที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2561 และวัน
รวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพ ย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2561 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 3,285 รำย จำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยทั้งหมด 5,291,665,920 หุ้น และในกำรประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ
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รวมจำนวน 50 รำย จำนวนหุ้นที่มีสิท ธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 2,166,411,078 หุ้น หรือร้ อยละ 40.9401 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38. ได้กำหนดให้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ำ 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จำกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและจำนวนหุ้น
ดังกล่ำว ถือว่ำครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทแล้ว
ก่ อนจะเริ่ มพิ จำรณำตำมระเบี ยบวำระกำรประชุ ม เลขำนุ ก ำรกำรประชุ มได้ ชี้แจงวิ ธี ก ำรออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวำระต่ำงๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. ในกำรออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. หำกผู้ถือหุ้นประสงค์จะซัก ถำม หรือต้องกำรให้ กรรมกำรหรือผู้บ ริหำรชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็ นใด
ขอให้แจ้งชื่อและซักถำมเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวำระ หรือเมื่อพิจำรณำครบทุกวำระแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวำระใด ห้ำมมิให้ออกเสียงในวำระนั้น หรือบริษัทฯ อำจเชิญให้ผู้ถือ
หุ้นดังกล่ำว ออกจำกที่ประชุมได้เป็นกำรชั่วครำวในวำระนั้นๆ
4. เพื่อไม่ให้เป็นกำรเสียเวลำอันมีค่ำของผู้ถือหุ้น ประธำนในที่ประชุมจะเรียนถำมในทุกๆ วำระว่ำจะมีผู้ใด
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ำไม่มีผู้ใดคัดค้ำนหรืองดออกเสียง ประธำนในที่ประชุมจะสรุปวำระนั้นๆ ว่ำที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตำมที่ประธำนในที่ประชุมเสนอ
แต่ถ้ำมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธำนในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกำเครื่องหมำยถูก  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องกำร
พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อและขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึน้ เพื่อให้พนักงำนของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมำนับคะแนน
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้ำนหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่ำอนุมัติตำมวำระที่เสนอ และไม่ต้องลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจำกจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำ
ร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมำแล้ว บริษัทได้ทำกำรรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้
ในคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
เมื่อเลขำนุก ำรกำรประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในกำรออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธำนจึงได้ดำเนินกำร
ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
ประธำนฯ ได้ช้แี จงต่อที่ประชุมว่ำบริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน
2561 และได้จัด ทำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวพร้อมทั้ ง ทำกำรเปิ ดเผยข้อมูล ให้แก่ตลำดหลัก ทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ภำยในเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (www.dna2002.com) แล้ว
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้ทำกำรบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้อง และ
ครบถ้ว นแล้ว จึงเห็ นสมควรเสนอที่ประชุมวิ สำมัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มสำมั ญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2561 ตำมรำยงำนกำรประชุมที่คณะกรรมกำรได้นำเสนอ
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน
2561 ตำมรำยงำนกำรประชุมที่คณะกรรมกำรได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 2,166,751,688 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 99.9979
ไม่เห็นด้วย จำนวน
44,475 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 00.0021
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 0
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จากัด
ประธำนได้ มอบหมำยให้ เ ลขำนุ ก ำรที่ ป ระชุ มชี้แจงรำยละเอี ยดเกี่ ยวกั บ กำรขำยหุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท
ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด ให้แก่ท่ปี ระชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ
เลขำนุกำรที่ประชุมชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ำบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกรำคม
2558 ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน)) ดำเนินธุรกิจ
จำหน่ำยสินค้ำประเภทสื่อ โฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ ประเภทภำพยนตร์และเพลง รวมทั้งสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ เช่น ซีดี วีซีดี ดีวีดี
ผ่ำนช่องทำงกำรร้ำนค้ำปลีก ของกลุ่มบริษัท ในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี 2559 บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ได้เริ่ ม
ดำเนินงำนธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อ สำร ภำยใต้ชื่อ “KingKong Phone” ซึ่งในไตรมำสที่ 3/2561 มีสำขำ
ทั้งสิน้ จำนวน 95 สำขำ ซึ่งเป็นสำขำที่อยู่ในพืน้ ที่ต่ำงจังหวัดในร้ำน Hypermarket เช่น เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี
แต่เนื่องจำกธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำรและอุปกรณ์เสริมภำยใต้ชื่อ “Kingkong Phone” ของบริษัท ดี
เอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับตลำดรวมของกลุ่มธุรกิจประเภทนี้ ประกอบกับ
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ไม่มีเงินทุนในกำรขยำยกิจกำรที่เพียงพอ ทำให้ไม่สำมำรถทำกำรแข่งขันกับบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจสื่อสำร และไม่สำมำรถขยำยส่วนแบ่งทำงกำรตลำดได้ ซึ่งเมื่อทำงบริษัท บำนำน่ำ กรุ๊ป จำกัด (บริษัทย่ อยของ
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหำชน)) มีกำรเจรจำเกี่ยวกับกำรเข้ำลงทุนในบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด โดยกำรซื้อหุ้น
สำมัญทั้งหมดดังกล่ำว จึงถือเป็นโอกำสดีที่จะหำแหล่งเงินทุน เพื่ อนำมำใช้ในกำรชำระหนี้สินที่คงค้ำงของกลุ่มกิจกำร
ของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และสำมำรถนำเงินทุนดังกล่ำวมำใช้ในกำรลงทุนในโครงกำรอื่น จึงได้มีกำร
เจรจำซือ้ ขำยดังกล่ำว ในส่วนกำรกำหนดรำคำซือ้ ขำยนั้น ทั้งบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษัท บำนำน่ำ
กรุ๊ป จำกัด ได้ตกลงร่วมกันให้กำหนดรำคำ ซื้อขำยจำกมูลค่ำของกิจกำรด้วยวิธีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Model Approach) และตกลงรำคำร่วมกัน ทั้งนี้ ตำมร่ำงสัญญำซือ้ ขำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็น
เอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ได้กำหนดรำคำซื้ อขำยหุ้ นในรำคำ 140 บำทต่อหุ้น ซึ่งเป็นรำคำที่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี (Book
Value) ของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด ซึ่งมีมูลค่ำหุ้นทำงบัญชีเท่ำกับ 73.14 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำทำงบัญชี ณ วันที่
30 กันยำยน 2561) และเป็นรำคำที่ ไม่รวมถึ งกำรชำระหนี้ของบริษัท ดี เอ็นเอ รี เทล ลิ้ง ค์ จำกัด ที่มีต่อบริ ษัทในกลุ่ ม
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด อย่ำงไรก็ตำม รำคำซื้อขำยหุ้นที่ตกลงกันนั้น สำมำรถปรับลดได้หำกมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ
(Net book value) ของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ลดต่ำลงกว่ำ 69.50 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำทำงบัญชี ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2561) โดยบริษัท ดี เอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด ในฐำนะผู้ข ำย ตกลงยินยอมให้ปรับ ลดรำคำซื้อขำยหุ้ นลงตำม
สัดส่วนของผลต่ำงที่ลดลงดังกล่ำว
ในกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด โดยบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดีเอ็ นเอ 2002 จำกั ด (มหำชน) จะดำเนินกำรขำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้ง ค์
จำกัด จำนวน 1,199,999 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล
ลิ้งค์ จำกัด มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ในรำคำหุ้น ละ 140 บำท (หนึ่งร้อยสี่สิ บบำท) คิดเป็นมูล ค่ำรวมทั้งสิ้น
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167,999,860 บำท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันแปดร้อยหกสิบบำท) ให้แก่บริษัท บำนำน่ำ กรุ๊ป
จำกัด โดยบริษัท บำนำน่ำ กรุ๊ป จำกัด จะดำเนินกำรชำระเงินค่ำหุ้นทั้งหมดในครำวเดียวและในวันเดียวกันกับวันที่รับโอน
กรรมสิทธิ์ในหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด ซึ่งบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำอำกรแสตมป์สำหรับกำรโอนหุ้นที่ซอื้ ขำยทั้งหมด
เนื่องจำกกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด เข้ำข่ ำยเป็นธุรกรรมกำรจำหน่ำยไป
ซึ่งสินทรัพย์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนัยสำคัญที่
เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตำมที่ได้มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ”) โดยมีขนำดของรำยกำรสูงสุดเท่ำกับร้อยละ
54.15 ตำมเกณฑ์มูลค่ำของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยเปรียบเทียบกั บมูลค่ำของสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งคำนวณ
จำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฉบับสอบทำน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ซึ่งถือเป็นขนำดรำยกำรจำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ ประเภทที่ 1จัดเป็นรำยกำรเท่ำกับร้อยละ 50 หรือสูงกว่ำ แต่น้อยกว่ำร้อยละ 100 จัดเป็น “รำยกำรจำหน่ำยไป
ซึง่ สินทรัพย์ประเภทที่ 1” ตำมประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้ำที่จัดทำรำยงำน
และเปิดเผยรำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องจัดให้มีกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติกำร
จำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด รวมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้ำที่ให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว
คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิ จำรณำแล้วเห็นว่ำ เนื่องจำกธุรกิ จจำหน่ ำยอุปกรณ์สื่อสำรและอุปกรณ์เสริ ม
ภำยใต้ชื่อ “Kingkong Phone” ของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับตลำด
รวมของกลุ่มธุรกิจประเภทและมีคู่แข่งขันหลำยรำยนี้ ประกอบกับกลุ่มบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษัท
ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในกำรขยำยกิจกำรที่เพียงพอ ทำให้ไม่สำมำรถทำกำรแข่งขันกับบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจสื่อสำร และไม่สำมำรถขยำยส่วนแบ่งทำงกำรตลำดได้ ซึ่งเมื่อทำงบริษัท บำนำน่ำ กรุ๊ป จำกัด (บริษัทย่อย
ของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหำชน)) มีกำรเจรจำเกี่ยวกับกำรเข้ำลงทุนในบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด โดยกำรซื้อ
หุ้นสำมัญทั้งหมดดังกล่ำว จึงถือเป็นโอกำสดีท่จี ะหำแหล่งเงินทุน เพื่อนำมำใช้ในกำรชำระหนี้สินที่คงค้ำงของกลุ่มกิจกำร
ของบริ ษั ท ดี เอ็ น เอ 2002 จำกั ด (มหำชน) และสำมำรถน ำเงิ น ทุน ส่ วนเหลือจำกกำรช ำระหนี้ มำใช้ ในกำรลงทุ น ใน
โครงกำรอื่น จึ งได้ มีกำรเจรจำซื้อขำยดัง กล่ำว ในส่ว นกำรกำหนดรำคำซื้อขำยนั้ น ทั้ งบริ ษัท ดีเ อ็นเอ 2002 จำกั ด
(มหำชน) และบริษั ท บำนำน่ ำ กรุ๊ป จำกัด ได้ต กลงร่วมกันให้กำหนดรำคำซื้อขำยจำกมูลค่ำของกิจกำรด้ว ยวิธีมูลค่ ำ
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model Approach) และตกลงรำคำร่วมกัน โดยได้กำหนดรำคำซื้อ
ขำยหุ้นในรำคำ 140 บำทต่อหุ้น ซึ่งเป็นรำคำที่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี (Book Value) ของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
ซึ่งมีมูลค่ำหุ้นทำงบัญชีเท่ำกับ 73.14 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำหุ้นทำงบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561) และเป็นรำคำที่ไม่
รวมถึ ง กำรช ำระหนี้ ข องบริ ษั ท ดี เ อ็ น เอ รี เ ทล ลิ้ ง ค์ จำกั ด ที่ มี ต่ อบริ ษั ท ในกลุ่ มบริ ษั ท ดี เ อ็ น เอ 2002 จำกั ด ซึ่ ง
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำกำรกำหนดรำคำซื้อขำยหุ้นในรำคำหุ้นละ 140 บำท เป็นรำคำที่เหมำะสม
และทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ เนื่องจำกเป็นรำคำที่สูงกว่ำมูลค่ำทำงบัญชีของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ณ วันที่
30 กันยำยน 2561 ทั้งนี้ จำกรำคำซื้อขำยหุ้นดังกล่ำว บริษัทจะยังได้ประโยชน์จำกมูลค่ำเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยและ
หนี้สินระหว่ำงกันที่บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด จะต้องชำระคืนบริษัท จำนวน 21.57 ล้ำนบำท
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ดังนั้น คณะกรรมกำรจึงมีมติเห็นชอบกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด และเห็น
ควรนำเสนอที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล
ลิง้ ค์ จำกัด โดยบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด โดยเห็นว่ำกำรที่บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริ ษั ท ดี เอ็ น เอ 2002 จำกัด (มหำชน) จะด ำเนิ น กำรขำยหุ้ นสำมัญ ของบริ ษัท ดีเ อ็ น เอ รีเ ทล ลิ้ง ค์ จำกัด จำนวน
1,199,999 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ในรำคำหุ้นละ 140 บำท (หนึ่งร้อยสี่สิบบำท) คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 167,999,860 บำท
(หนึ่ ง ร้ อยหกสิบ เจ็ ด ล้ ำนเก้ ำแสนเก้ ำหมื่น เก้ ำพั นแปดร้ อยหกสิ บ บำท) ให้ แก่ บ ริษั ท บำนำน่ำ กรุ๊ ป จำกั ด นั้ น และ
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคล
ที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยเป็นผู้เจรจำ ทำควำมตกลง กำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเงื่อนไขและ
ดำเนินกำรใดๆ ที่จำเป็นในกำรกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ตลอดจนกำรลงนำมใน
สัญญำบันทึกข้อตกลง และเอกสำรต่ำงๆ รวมถึงกำรติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้กำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือและครบถ้วนเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ คณะกรรมกำร
บริษัทจึงได้แต่งตั้งบริษัท สยำม อัลฟำ แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้ำที่ให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรให้ควำมสำคัญกับ
ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ รวมทั้งพิจำรณำข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและน่ำเชื่อถือประกอบกำรตัดสินใจ
ภำยใต้ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ คณะกรรมกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อดี
และข้อเสียต่ำงๆ รวมทั้งข้อด้อยและโอกำสที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด แล้ว
เห็นว่ำกำรที่บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด ขำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัดตำมรำยละเอีย ดข้ำงต้น
ส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัท ดีเอ็นเอ 200 จำกัด มำกกว่ำด้วยเหตุว่ำกลุ่มบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด สำมำรถนำเงินมำชำระ
หนี้เพื่อไถ่ถอนหลักประกันนำมำจำหน่ำย ได้รับเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรอื่นที่จะสำมำรถสร้ำงกำไร และมีเงินลงทุนเพิ่ม
มำกขึ้น ซึ่งหำกมิได้ขำยหุ้น สำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด แล้ว กลุ่มบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด จะไม่มี
กระแสเงินสดและสภำพคล่องมำกเพียงพอที่จะนำมำชำระหนี้สถำบันกำรเงิน และกำรลงทุนในกิจกำรอื่นๆ ได้ กับทั้งกำร
ที่จะขอสินเชื่อต่ำงๆ จำกสถำบันกำรเงินอำจจะเป็นกำรยำกลำบำกจำกสถำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในปัจจุบัน
ทั้งนี้ วำระนี้ไม่มีบุคคลใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ กำรเข้ำทำรำยกำรจำหน่ำยไปซึ่งหุ้นสำมัญของ
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียนคิดเป็นจำนวน 1,199,999 หุ้น มีมูลค่ำรวม
เท่ำกับ 167,999,860 บำท เพื่อจำหน่ำยให้แก่บริษัท บำนำน่ำ กรุ๊ป จำกัด ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์และควำมจำเป็น
เพื่อให้ได้รับกระแสเงินสดสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน และสำหรับใช้ในโครงกำรลงทุนต่ำงๆ ที่รอกำร
ดำเนินงำน ประกอบกับบริษัทต้องกำรที่จะขยำยธุรกิจของบริษัทในด้ำนอื่นๆ นอกเหนือจำกธุรกิจหลักในปัจจุบัน และเป็น
กระแสเงินสดหมุนเวียนในกิจกำร
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำวิธีท่เี หมำะสมในกำรนำมำใช้ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของบริษัท ดี
เอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด ได้แก่วิธีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดซึ่งเป็นรำคำที่บริษัทใช้ในกำรเจรจำต่อรองรำคำ
ขำย ซึ่งจะทำให้มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนที่จะจำหน่ำยไปร้อยละ 79.99 เท่ำกับ 168.09 – 234.06 ล้ำนบำท หรือ
เท่ำกับ 140.07 – 195.21 บำทต่อหุ้น เมือ่ เทียบกับรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด หุ้นละ
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140.00 บำท คิดเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น 168.00 ล้ำนบำท เมื่อหักด้วยค่ำอำกรแสตมป์กำรโอนหุ้นจำนวน 0.17 ล้ำนบำท ที่
บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด จะต้องรับผิดชอบ มูลค่ำสุทธิที่บริษัท ดีเอ็ นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด จะได้รับจำกกำร
จำหน่ำยไปซึ่งหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด เท่ำกับ 167.83 ล้ำนบำท
ถึงแม้ว่ำรำคำขำยที่ 167.83 ล้ำนบำท ต่ำกว่ำช่วงรำคำประเมินของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประเมินได้
ระหว่ำง 168.09 – 234.06 ล้ำนบำท แต่ใกล้เคียงกับรำคำต่ำสุดที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประเมินได้ที่ 168.09 ล้ำน
บำท ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงมีควำมเห็นว่ำรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด เป็นรำคำ
ที่เหมำะสม
ทั้งนี้ บริษัทจะยังได้ประโยชน์จำกมูลค่ำเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยและหนี้สินระหว่ำงกันที่บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล
ลิง้ ค์ จำกัด จะต้องชำระคืนบริษัท จำนวน 21.57 ล้ำนบำท ดังนั้นมูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ที่
บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด จำหน่ำยไปรวมกับเงินกู้ยืมที่บริษัทได้รับชำระคืนจะเท่ำกับ 189.40 ล้ำนบำท
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำถึงผลประโยชน์ ข้อดี ข้อด้อย และควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำรำยกำรแล้ว ที่
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล เนื่องจำกกำรจำหน่ำยธุรกิจหลักของ
บริษัทจะทำให้บริษัทต้องสูญเสียรำยได้ รวมถึงธุรกิจใหม่ของบริษัทยังอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำรและ/หรือขั้นตอน
กำรเจรจำกำรลงทุน ซึ่งมีควำมเสี่ยงที่จะไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่บริษัทคำดกำรณ์ไว้ และมีผลกระทบต่อผลประกอบกำร
ของบริษัทในอนำคต ถึงแม้ว่ำรำคำที่เสนอขำยจะเป็นรำคำที่เหมำะสมคืออยู่ในช่วงรำคำยุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระ
ดังนั้น เมื่อพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และควำมเหมำะสม
ของรำคำและเงื่อนไขข้ำงต้นแล้ว ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติกำรทำรำยกำรจำหน่ำยไป
ซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้เสนอซือ้ ในครั้งนี้
อย่ำงไรก็ตำม กำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวมีข้อด้อยและควำมเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้น ควรพิจำรณำเพิ่มเติมเพื่ อ
ประกอบกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้น รำยละเอียดแสดงในรำยงำนควำมเห็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2
เมื่อเลขำนุกำรที่ประชุมชี้แจงรำยละเอียดแล้ว ประธำนฯ ได้ขอให้ท่ปี ระชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและ
ข้อเสนอแนะ และมีผู้เข้ำร่วมประชุมสอบถำมดังนี้
คุณเชิศ กิตติบวร
ในกรณีท่ีบริษัทขำยหุ้นของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ต์ จำกัด แล้ว บริษัทมีธุรกิจอะไรที่ทำกำไรบ้ำงครับ
ตอบ
เลขานุการที่ประชุม
ในปัจจุบัน บริษัทมีโครงกำรและธุรกิจอยู่ในระหว่ำงกำรทดลอง คือ พลังงำนทดแทน ซึ่งรำยละเอียดของ
ธุรกิจส่วนนี้ จะชีแ้ จงหลังจำกพิจำรณำเสร็จในวำระกำรประชุม ซึ่งจะมีกำรของธุรกิจประเภทนี้ว่ำที่มำที่ไปเป็นอย่ำงไร
และอนำคตแนวโน้มเป็นแนวทำงอย่ำงไรครับ
คุณปกรณ์ พงศ์นุรักษ์
เท่ำที่ทรำบว่ำพอขำยบริษัทย่อยนี้แล้ว เห็นว่ำยกเลิกกำรซื้อ Paynow และ TCC หลังจำกนี้มีควำมคิดว่ำจะ
กลับมำซือ้ 2 บริษัทนีอ้ ีกไหม
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ตอบ
คุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา
เรื่องกำรขำยธุรกิจในส่วนของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัดนั้น ทำงคณะกรรมกำรได้ทำกำรพิจำรณำ
และได้ทำกำรต่อรองกับทำงผู้ซอื้ คิดว่ำเป็นทำงออกที่ดีที่สุดของบริษัท เพรำะว่ำเรำก็มีแผนที่จะต้องชำระหนี้ให้ สถำบัน
กำรเงิน ในส่วนของสินทรัพย์ท่เี ป็นหลักประกันทีอ่ ยู่ท่สี ถำบันกำรเงิน บริษัทก็มีแผนที่จะเอำมำทยอยขำย โดยที่ไม่ต้องรีบ
มำก ก็คิดว่ำน่ำจะได้รำคำที่เหมำะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท หลังจำกนี้ บริษัทก็ยังมีธุรกิจอยู่อีกหลำยส่วนที่มีแผน
ที่จะดำเนินกำร ช่วงท้ำยในวำระอื่นๆ มีกำรเตรียม Present มำให้ทำ่ นผู้ถือหุ้น ท่ำนนักลงทุน ได้ร่วมกันรับทรำบ ซึ่งธุรกิจ
นี้ ทำงบริษัทยังไม่ได้ทำขออนุมัติกำรลงทุน เรำขอชี้แจงว่ำตอนนี้เรำกำลั งทำอะไรอยู่ แล้วบริษัทจะเดินทำงไปไหน กำร
ขำยจะทำให้บริษัท มีสภำพคล่อง มี Cash flow ที่กลับเข้ำมำ พร้อมที่จะทำธุรกิจใหม่ในปีหน้ำ (2562) อย่ำงไร
ส่วนเรื่องของกำรยกเลิกกำรเข้ำลงทุน ในส่วนของรำยกำร TCC กับ Paynow ได้นำเรื่องเข้ำที่ประชุม เป็น
กำรประชุมครั้งที่แล้ว ที่รับรองรำยงำนไป คณะกรรมกำรก็ ได้มีกำรพิจำรณำอย่ำงละเอียดถี่ ถ้วนถึงควำมเป็นไปได้ของ
ธุรกิจ ซึ่งวันนี้เรำก็ยังยืนยันว่ำ จริงๆ แนวโน้มธุรกิจก็ดี แต่เรำเป็น Listed Company มีหลักเกณฑ์พอสมควรในกำรเข้ำ
ลงทุนก็มีเงื่อนไขบังคับก่อนบำงประกำร เหมือนกับที่เรำเปิดรำยกำรของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด เช่นเดียวกันกับ
รำยกำร TCC กับ Paynow ติดเงื่อนไขบำงอย่ำงซึ่งเรำได้พยำยำมเจรจำกันแล้วว่ำขอให้เป็นไปตำมเงื่อนไขข้อกำหนดของ
คณะกรรมกำรที่กำหนดพิจำรณำ แต่ก็เนื่องจำกระยะเวลำร่วงเลยมำเกือบ 60 วัน หลังจำกที่มีก ำรประชุมครั้งที่แล้ว
คณะกรรมกำรบริหำรจึงได้พิจำรณำอนุมัติยกเลิกกำรเข้ำลงทุน
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ขอเรียนถำมว่ำบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด งบ 9 เดือน ออกมำเป็นอย่ำงไรครับ
ตอบ
คุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด 3 ไตรมำส มีกำไรประมำณ 12 ล้ำนบำท และไตรมำสสุดท้ำยมีกำไร
ประมำณ 5 ล้ำน โดยไตรมำสที่ 1 ขำดทุน จำกกำรปิดสำขำ ซึ่งเป็นธุรกิจรีเทล ปกติ ส่วนไตรมำสที่ 2 กลับมำกำไรส่วน
หนึ่ง รวม 9 เดือน มีกำไรประมำณ 12 ล้ำนบำท
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ผลประกอบกำร 9 เดือน กำไรประมำณ 12 ล้ำน แต่งบของบริษัทแม่ 9 เดือนกำไรประมำณ 20 ล้ำน ก็
แสดงว่ำเป็นกำไรของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด กว่ำครึ่งๆ ซึ่งผมดูงบ 9 เดือน ของบริษัทกำไรอยู่ประมำณ 20
กว่ำล้ำนบำท เพรำะหำก Consolidate ก็แสดงว่ำบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด ช่วยไม่ให้บริษัทฯ ติดลบอยู่ ณ ปัจจุบัน
ตอนนี้ ผมก็เลยคิดว่ำถ้ำไม่มีบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด นี้แล้ว รำยได้จะมำจำกแหล่งใด และที่บอกว่ำจะเสนอธุรกิจ
ใหม่จะทำให้ประสบควำมสำเร็จอย่ำงไร อีกประเด็น คือ ที่ตั้งสมมติฐำนว่ำจะขำยได้มูลค่ำหุ้นทำงบัญชี 73 บำทกว่ำ คือ
จะเรียนถำมว่ำ เรำตั้งสมมติฐำนบนอนำคต แล้วถ้ำไปไม่ถึงใครรับผิดชอบ เพรำะว่ำผมอยู่กับปัจจุบัน ผมไม่ได้ซื้ออนำคต
อีก 2 ปี หุ้นชอบเอำอนำคตแล้วมำฝำกผมขำย ผมซือ้ ล่วงหน้ำ 2 ปี ผมไม่เอำ ผมเอำปัจจุบันท่ำนประธำน ท่ำนที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระว่ำ “ในเกณฑ์เรำจะได้ถึง 73 บำทต่อหุ้น แต่ปั จจุบันมัน 70 บำทกว่ำ แต่ไม่ต่ำกว่ำ 69 แล้ว ถ้ำไม่ถึง
รำยกำรซือ้ ขำยจะเกิดขึน้ หรือไม่
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ตอบ
คุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา
ผมเข้ำใจว่ำ ท่ำนกำลังจะถำมคำถำมเกี่ยวกับเรื่องรำคำว่ำรำคำ Book Value ปัจจุบันที่ 73 บำท รำคำ
กำหนดซือ้ ขำยที่ 140 บำทต่อหุ้น ท่ำนกำลังจะสอบถำมว่ำ ถ้ำไม่ได้ 140 บำท หมำยควำมว่ำเรำขำยกำไร 100% เรำจะไม่
ขำยใช่หรือไม่ คำตอบนี้ เรำได้ตอบคำถำมทำง กลต. และ IFA ไปชัดเจนว่ำ รำคำถ้ำต่ำกว่ำ 168 ล้ำน ทำงคณะกรรมกำร
จะไม่ลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยครับ
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยใครเป็นคนต้องรับผิดชอบครับ แล้วมีค่ำใช้จ่ำยประมำณเท่ำไหร่
ตอบ
คุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา
ต้องเรียนว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ทั้งผู้ซือ้ และผู้ขำยต่ำงรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองต้องปฏิบัติ
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
แต่ในเอกสำรนี้ระบุว่ำ ผู้ขำยเป็นผู้รับผิดชอบ ในหน้ำ 4 วำระ 2 บรรทัดสุดท้ำยขึน้ มำ วรรค 2 ระบุว่ำ
บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำอำกรสำหรับกำรโอนหุ้นที่ซือ้ ขำยทั้งหมด ไม่ได้แบ่งกันคนละ
ครึ่งนะครับ
ตอบ
คุณธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ
ในประเด็ น นี้ ขอเรี ย นชี้แ จงว่ ำกำรซื้อ ขำยหุ้ น ในครั้ ง นี้ เ ป็ น กำรซื้ อขำยนอกตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง ตำม
หลักเกณฑ์ของกรมสรรพำกรระบุอยู่แล้วว่ำผู้ขำยจะเป็นผู้มีหน้ำที่ในกำรติดอำกรแสตมป์บนสัญญำซื้อขำย ซึ่งส่วนนี้ จะ
มีค่ำอำกรแสตมป์ติดสัญญำ ประมำณ 170,000 บำท ตำมหลักเกณฑ์ของกรมสรรพำกรครับ
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ที่ทำ่ นบอกว่ำผู้ขำยเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย ผมเรียนถำมว่ำเวลำเรำเพิ่มทุน ทำไมเรำต้องเป็นคนเสียค่ำใช้จ่ำย
ผมเป็นผู้ซื้อ ทำไมผมต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ค่ำอำกร ค่ำโอน ทำไมผู้ขำยเพิ่มทุน ไม่ออกค่ำใช้จ่ำยให้ เวล ำท่ำนเพิ่มทุน มั น
ต่ำงกัน ผมก็งง เวลำท่ำนเพิ่มทุน ผมเป็นผู้ถือหุ้น ผมเป็นผู้ซือ้ แต่ท่ำนเป็นผู้ขำย แต่ท่ำนไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย แต่ผมเป็นผู้
ซือ้ แต่ผมต้องออกค่ำใช้จ่ำย ทั้งๆ ที่ผมจะต้องซือ้ ในรำคำ 5 บำท แต่ท่ำนให้ผมไปจ่ำยค่ำโอนอีก 10 – 15 บำท ค่ำใช้จ่ำย
ส่วนทำไมผมต้องออก แต่ในทำงกับกัน ท่ำนขำยของออกท่ำนไม่เสียค่ำใช้จ่ำย คือผมก็แปลกใจว่ำ ทำไมค่ำใช้ จ่ำยจะต้อง
ตกลงกั บ คนที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น บริ ษั ท ตลอด คือ มั น ไม่ มีก ฎกติ ก ำหรอก แต่ ท่ ำนผลั ก ภำระมำอยู่ ที่ ผู้ ถือ หุ้ น ตลอด อั น นี้ ผ ม
เปรียบเทียบว่ำมันเกิดอะไรขึน้ ผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยกำรหักกับผู้ถือหุ้นตลอด
หรือเหมือนกับ กำรทำเทนเดอร์ เวลำผมเอำไปขำยหุ้นกับเทนเดอร์ ผมก็โดนหั กค่ำใช้จ่ำย ผู้ขำยไม่ได้รั บเต็มหรอก 25
บำท แต่ก็จะมีค่ำใช้จ่ำย แต่ส่วนผู้ซอื้ ก็ไม่ต้องออกค่ำใช้จ่ำยอะไรเลย และรบกวนถำมเพิ่มครับ เวลำกำรขำยสินทรัพย์นี้
ออกไป จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเหลือเท่ำไหร่ แล้วจะต่ำกว่ำ 50% ของทุนจดทะเบียนไหม เพรำะเมื้อกี้ผม Search เข้ำไป
มันครึ่งๆ อยู่ โดยที่มีบริษัทนี้รวมอยู่ แต่ถ้ำขำยออกไปแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นจะต่ำกว่ำ 50% ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันไหม
ครับ
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ตอบ
คุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา
ขออนุญำตชี้แจงคำถำมที่แล้วครับ จริงๆ เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่ปฏิบัติโดยทั่วไปนะครับว่ำ ทำง DNA เองก็
ต้องรับภำระในกำรจ้ำงจ้ำง IFA นะครับ ทำงฝั่ง Banana เองก็ต้องจ้ำง FA จ้ำงที่ปรึกษำกฎหมำย ทุกฝ่ำยก็ต้องรับภำระ
ในสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนะครับ ในส่วนของค่ำอำกร เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ปกติที่ต้องรับผิดชอบ เรำไม่ได้ผลักภำระ
ให้ใคร แล้วเรำก็ไม่ได้รับภำระในส่วนที่เกินกว่ำที่เรำต้องรับผิดชอบ ส่วนข้อที่ 2 เรื่องเกณฑ์ NTA ผมเข้ำใจว่ำท่ำนน่ำจะ
สอบถำมเรื่องเกณฑ์ C นะครับ เกณฑ์ C ที่ออกมำใหม่ กำรทำรำยกำรครั้งนี้เรำจะได้ส่วนเพิ่มเป็นเงินสดเพิ่มนะครับอีก
กำไรจำกกำรขำยประมำณ 100 เกินกว่ำเกณฑ์ปกติที่ทำ่ นเห็นใน Q3 นะครับ ไม่น่ำกังวลเรื่องเกณฑ์ NTA นะครับ
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
เอกสำรที่แก้ข้อควำมใหม่ เหตุผลที่แก้เพรำะอะไรครับ ตรง column หลังสุด ตรงที่ขีดออก ช่วยอธิบำย
ควำมด้วยครับ
ตอบ
คุณธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ
ขออนุญำตเรียนชี้แจงนะครับ เนื่องจำกว่ำภำยหลังจำกวัน ที่เอกสำรส่งให้ผู้ถือหุ้นมีเหตุ กำรณ์ต่ำงๆเกิ ด
ขึน้ อยู่ตลอดเวลำนะครับ ฉะนั้น ทำง กลต.จึงเห็นว่ำควรจะมีกำรแก้ไขเอกสำรกับผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันให้มำกที่สุดนะ
ครับ จึงเป็นเหตุต้องมีเอกสำรเพิ่มเติมในภำยหลังนะครับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับขอมูลที่เป็นปัจจุบันให้ได้มำกที่สุดครับ
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ที่ตรงข้ำงท้ำยบอกว่ำ บริษัทไม่มีควำมเสี่ยงจำกกำรปรับรำคำ ผมเข้ำใจว่ำรำยกำรตรวจนับสินค้ำ สินค้ำ
คงเหลือของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ยังไม่ได้ตรวจนับออกมำ ซึ่งอำจจะต้องมีค่ำเสื่อม ไม่ทรำบว่ำนับค่ำเสื่อม
รวมแล้วหรือยัง เพรำะว่ำมันเป็นรำยกำรคำบลูกคำบดอกระหว่ำงงบปีนี้ กับงบปีหน้ำอยู่นะครับ งบมันเป็นของปีนี้ แต่พอ
ข้ำมปี สินค้ำที่เป็นของท่ำน เป็นมือถือ จะต้องโดนค่ำเสื่อมแน่นอนแล้วได้นับรวมลงไปแล้วหรือยัง ที่ท่ำนบอกว่ำจะไม่มี
ควำมเสี่ยงจำกกำรปรับลดมูลค่ำ
ตอบ
คุณสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการตรวจสอบ
ก่อนที่จะทำรำยกำรนะครับมีกำรทำบันทึกข้อตกลงเป็น MOU ร่วมกันกับบริษัท Banana นะครับ มีทำ Due
diligence นะครับ กำรทำ Due diligence ก็ทำเสร็จไปตำมกฎเกณฑ์ใช้เวลำทำประมำณ 3 สัปดำห์นะครับ รำยงำนของเรำ
ถ้ำไปดูในงบย่อย เรำมีก ำรตั้ งสำรองด้ อยค่ำของสินทรั พย์อยู่แล้ว เกณฑ์ด้อยค่ำของสิ นทรั พย์ใช้ เกณฑ์มำตรฐำนของ
อุตสำหกรรมนะครับ ตอนนั้นเรื่อง Inventory เรำมีกำรตั้งสำรองอยู่แล้วครับ ในกำรทำ Due diligence แล้วก็เรียนเพิ่มเติม
ว่ำ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ เรำอัพเดทให้กับทำง IFA กับทำง กลต.ไปวันที่ 28 พฤศจิกำยนไป เรำกับทำง
Banana ได้ร่วมกันทำกำรเช็ค Stock นับสินค้ำทั้งหมดนะครับ เช็คสินค้ำทั้งหมด รวมทั้ง ใน warehouse ด้วยนะครับ ผลที่
ออกมำค่อนข้ำงน่ำพอใจมำกนะครับ Stock เกือบๆ 100 ล้ำนยอดที่เรำ diff ไปแค่ 5,000 บำทนะครับ แล้วก็วันที่ 23
ธันวำคม ก็คือเมื่อวำนนี้ เรำทดสอบตรวจนับ Stock อีก 1 รอบ เรำทำกำรทดสอบร่วมกันกับ Banana ถ้ำมติวันนี้ผ่ำนก็
จะเซ็นสัญญำวันพรุ่งนี้นะครับ เรำทำกำรตรวจสอบเรื่อง Inventory ตลอดเวลำ รวมทั้งกำรตั้งสำรองด้อยค่ำตลอดเวลำ
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ทำตำมเกณฑ์ตลอดเวลำ ไม่มีค่ำควำมเสี่ยงใดๆ เพิ่มเติมนะครับ มีรำยกำรประกบ แล้วก็ส่งให้กับทำงผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำน
นะครับ
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ไม่ทรำบว่ำไปนับ Stock ทำง Audit หรือ IFA ต้องไปด้วยไหมครับ
ตอบ
คุณสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
ไม่ครับ ต้องเรียนอย่ำงนีค้ รับ ตอนที่เขำสุ่ม Check Stock ตอนที่เขำเข้ำมำทำ Due diligence อันนี้จะมีฝั่งเขำที่
เป็น DD เข้ำมำเป็นส่วนร่วม วันที่ 28 พฤศจิกำยน ที่ผ่ำนมำ เรำทำพร้อมกัน เนื่องจำกคนของ Banana มีพร้อม และเข้ำ
นับ stock ทั้ง 100 Location เช็คพร้อมกันนะครับ เข้ำพร้อมกัน แล้วก็รำยงำนผลออกมำในวันที่ 28 พฤศจิกำยน นะครับ
ส่วนเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม เมื่อวำนก็ซ้ำอีก 1 รอบนะครับ เพรำะว่ำเรำเรื่อง Operation เป็นเรื่องใหญ่นะครับ เรื่องตัวเลข
Inventory เรำใช้ Team ของ Banana กับของเรำร่วมกันนะครับ
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
อีก 1 คำถำมท่ำนประธำน เงื่อนไขอะไรครับที่จะทำให้ Banana ไม่รับซือ้ หุ้นครับ
ตอบ
คุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา
ถ้ำไปดูในรำยงำนเปิดเผยของฝั่ง Com 7 นะครับ มีเงื่อนไขบังคับก่อนอยู่ 5 ข้อนะครับ ซึ่งเงื่อนไข 1 ในนั้นที่จะ
ไม่เกิดกำรซือ้ ขำย คือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติอันนีเ้ ซ็นไม่ได้อยู่แล้วนะครับ เงื่อนไขที่ 2 ที่คณะกรรมกำรเพิ่มเติมเข้ำไป
คือ ถ้ำหลังจำกวันนี้มีกำรเจรจำแล้วมีกำรเจรจำเพิ่มเติมนะครับ แล้วรำคำปรับลดกว่ำ 140 บำทต่อหุ้น เรำจะไม่เซ็นนะ
ครับ ก็ ไปว่ำกันเงื่อนไขตำมกฎหมำยนะครั บ ส่ว นเงื่อนไขบัง คับ ก่อนอีก 4 ข้อเรำปฏิบั ติไปแล้ วนะครับ ก็จริง ๆก็ ทำง
กฎหมำยก็ดำเนินกำรไป ไม่มีประเด็นนะครับ
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
พอดีผ มอ่ำนในรำยงำนที่ ป รึก ษำทำงกำรเงิ นในหัว ข้ อควำมเสี่ ยงในกำรถู กเพิ กถอนจำกกำรเป็ นบริ ษัท จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ตรงนี้ ไม่ทรำบว่ำ ท่ำนประธำนจะพอชี้แจงได้ไหมครับว่ำ โดย DRL มีสัดส่วนรำยได้ 87.38
ของรำยได้รวมของ DNA นะครับ ที่นี้ถ้ำขำยตัวนี้ไปแล้ว ภำยใน 6 เดือน หรือ 12 เดือน บริษัทมีเงินสดอยู่ ไม่ได้เอำไป
ลงทุนที่จะก่อให้เกิดรำยได้ ยังมีโอกำสที่จะถูกเพิกถอนหรือเข้ำข่ำยที่จะถูกเพิกถอนจำกตลำด อยำกจะให้ท่ำนประธำน
ช่วยชีแ้ จงด้วยครับ…ขอบคุณครับ
ตอบ
พลตำรวจตรีลัทธสัญญำ เพียรสมภำร
ขอเชิญคุณสำมำรถ ชีแ้ จงเพิ่มเติมครับ
คุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา
ผมขอเรียนเพิ่มเติมอย่ำงนีน้ ะครับ ก่อนที่จะเกิดรำยกำรนี้ เรำเข้ำไปปรึกษำทำงตลำดหลักทรัพย์นะครับ ว่ำ จะ
เกิดกรณีลักษณะนี้ เรำมีแผนอะไรต่อนะครับในปีหน้ำ ซึ่งปีนี้ยังไงเรำไม่เข้ำเกณฑ์อยู่แล้วนะครับ ในเรื่อง Cash เพรำะว่ำ
ตอนนี้ เรำรั บรู้รำยได้ จนถึง วันที่ จะโอนจริง ๆ ถ้ำที่ประชุมอนุมัติก็ คือวัน พรุ่งนี้ ก็คือ 25 นะครับ ในไตรมำสที่ 4 ไม่ มี
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ประเด็นนะครับ เรำถือเงินสดอยู่ เรำเตรียมแผน วันนี้เรำเตรียมแผน ที่จะบอกกับท่ำนนักลงทุนว่ ำปีหน้ำเรำจะทำอะไรนะ
ครับ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรพยำยำมพิจำรณำอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนนะครับว่ำทำไมเรำต้องขำยนะครับ เรำมีเงินทุนไม่
มำก เรำอยู่ในอุตสำหกรรมที่มีกำไรต่ำ ต้องใช้เงินลงทุนสูง กำรแข่งขันสูงนะครับ สิ่งที่บริษัทกำลังจะเปลี่ยนธุรกิจถัดจำก
นี้ไปคือเรำต้องเข้ำหำโอกำสธุรกิจใหม่ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นแมสแบบนี้ กำรใช้เงินลงทุนเป็นหลำยๆ ร้อยล้ำน ท่ำนนักลงทุน
อำจจะเห็นว่ำปีนี้เรำมียอดขำยอำจจะพันล้ำน แต่กำไรก็ไม่ได้เยอะ ต้องใช้เงินลงทุน มำกมำย บวกกับมีควำมเสี่ยงเพิ่มเติม
นะครับ วันนี้เรำกำลังขจัดควำมเสี่ยงพวกนี้ออกไป เอำกำไรกลับเข้ำมำนะครับ เคลียร์ปัญหำสถำบันกำรเงินให้ครบ
เมื่อไม่ มีผู้ ถือหุ้ นรำยอื่นสอบถำมเพิ่ มเติม ประธำนจึ ง เสนอให้ที่ ป ระชุมพิ จำรณำอนุ มัติเ ข้ ำท ำรำยกำร
จำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด (“DRL”) ให้แก่บริษัท บำนำน่ำ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 1,199,999
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ DRL มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ในรำคำหุ้นละ
140 บำท (หนึ่งร้อยสี่สิบบำท) คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 167,999,860 บำท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำ
พันแปดร้อยหกสิบบำท)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติเข้ำทำรำยกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
(“DRL”) ให้แก่บริษัท บำนำน่ำ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 1,199,999 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.99 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ DRL มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ในรำคำหุ้นละ 140 บำท (หนึ่งร้อยสี่สิบ
บำท) คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 167,999,860 บำท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันแปด
ร้ อยหกสิ บ บำท) และอนุ มัติ ม อบอ ำนำจให้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท หรื อบุ คคลที่ คณะกรรมกำรบริ ษั ท
มอบหมำยเป็นผู้เจรจำ ทำควำมตกลง กำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเงื่อนไขและดำเนินกำรใดๆ
ที่จำเป็นในกำรกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด ตลอดจนกำรลงนำมในสัญญำ
บันทึกข้อตกลง และเอกสำรต่ำงๆ รวมถึงกำรติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนกำกับดูแลที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้กำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท ดี
เอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 2,170,086,073 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 99.9917
ไม่เห็นด้วย จำนวน
179,400 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 00.0083
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 0
ก่อนกำรเข้ำสู่กำรพิจำรณำในวำระที่ 3 วำรที่ 4 และวำระที่ 5 ประธำนได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่ำเนื่องจำกชื่อ
ภำษำอังกฤษที่เป็นชื่อใหม่ท่ปี รำกฏในหนังสือเชิญประชุม มีกำรจัดพิมพ์คลำดเคลื่อนจำกที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรได้มี
มติอนุมัติ และได้ จองชื่อต่ อกรมพั ฒนำธุร กิ จกำรค้ ำ กระทรวงพำณิช ย์ ซึ่ งปรำกฏในหนั งสือเชิญ ประชุมเป็น ““MORE
RETURNS PUBLIC COMPANY LIMITED” แต่ ที่ที่ ป ระชุมคณะกรรมกำรได้มีมติ อนุมัติและได้จองชื่ อไว้ เป็ น ““MORE
RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED” ซึ่ง ไม่ มี “S” จึ ง ขอชี้แจงต่อที่ ป ระชุมวิ ส ำมั ญผู้ ถือหุ้ น ว่ำในกำรพิ จำรณำ
เปลี่ยนแปลงชื่อภำษำอังกฤษของบริษัทนั้น จะเป็นชื่อ ““MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED” ซึ่งไม่มี “S”
และภำยหลังจำกที่ประธำนได้ช้แี จงแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้ำนในเรื่องดังกล่ำว จึงดำเนินกำรประชุมต่อไป
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท
ประธำนได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรที่ประชุมชีแ้ จงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงชื่อและตรำประทับ
ของบริษัทให้แก่ท่ปี ระชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ
เลขำนุกำรที่ประชุมชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ำเนื่องจำกในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงและรู ปแบบกำรด ำเนิน ธุรกิจใหม่ที่ มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น และลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ ที่ให้ ผลตอบแทนที่
คุ้มค่ ำ รวมทั้ ง เป็น ธุ ร กิจที่ ต อบสนองต่ อควำมต้องกำรของตลำดในปัจจุ บั นและในอนำคต และเพื่อให้ สอดคล้องกั บ
โครงสร้ำงและรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจใหม่ดังกล่ำวที่จะเกิ ดขึ้นในอนำคต ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำควรจะ
เปลี่ยนชื่อ ตรำประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ดังนี้
ชื่อบริษัทภำษำไทย
จำกเดิม
“บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน)”
เปลี่ยนเป็น “บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหำชน)”
ชื่อบริษัทภำษำอังกฤษ จำกเดิม
“DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED”
เปลี่ยนเป็น “MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED”
ชื่อย่อหลักทรัพย์
จำกเดิม
“DNA”
เปลี่ยนเป็น “MORE”
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
กำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ดังนี้
ชื่อบริษัทภำษำไทย
จำกเดิม
“บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน)”
เปลี่ยนเป็น “บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหำชน)”
ชื่อบริษัทภำษำอังกฤษ จำกเดิม
“DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED”
เปลี่ยนเป็น “MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED”
ชื่อย่อหลักทรัพย์
จำกเดิม
“DNA”
เปลี่ยนเป็น “MORE”
ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้นทุกประกำร ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 2,170,265,473 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
0 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 0
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ชื่อบริษัท
ประธำนได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรที่ประชุมชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับ กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 1. ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ให้แก่ท่ปี ระชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ
เลขำนุกำรกำรประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ สืบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในวำระที่ 3 และตำม
มำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
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ข้อบังคับของบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บกำรเปลี่ยนแปลงชื่ อบริ ษัท ตำมที่ไ ด้ นำเสนอในวำระที่ 3 จึ งขอเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม
วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ข้อควำมเดิม
ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกั ด (มหำชน)” และมีชื่อเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “DNA 2002
PUBLIC COMPANY LIMITED”
ข้อควำมใหม่
ข้อ 1. ชื่อบริษทั “บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหำชน)” และมีชื่อเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “MORE RETURNS
PUBLIC COMPANY LIMITED”
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
มติที่ประชุม ที่ป ระชุ มพิ จำรณำแล้ ว มี มติ อนุมัติก ำรแก้ไ ขเพิ่ มเติ มหนัง สือบริคณห์ส นธิ ข้ อ 1. ให้ สอดคล้ องกั บกำร
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังนี้
ข้อควำมเดิม
ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกั ด (มหำชน)” และมีชื่อเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “DNA 2002
PUBLIC COMPANY LIMITED”
ข้อควำมใหม่
ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหำชน)” และมีชื่อเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “MORE RETURNS
PUBLIC COMPANY LIMITED”
ตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้นทุกประกำร ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 2,170,265,473 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
0 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 0
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และข้อ 2. (ชื่อบริษัท) และข้อ 63
(ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท
ประธำนได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรทีป่ ระชุมชีแ้ จงรำยละเอียดเกี่ยวกับ กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1.
และข้อ 2. (ชื่อบริษัท) และข้อ 63 (ตรำประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้อ งกับกำรเปลี่ยนแปลงชื่อและตรำประทับของ
บริษัทให้แก่ท่ปี ระชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ
เลขำนุกำรทีป่ ระชุมชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ำสืบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในวำระที่ 3 และกำรแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 1. ให้ส อดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษั ทในวำระที่ 4 และตำมมำตรำ 31 แห่ ง
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของ
บริ ษัท ได้ เมื่อที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ นลงมติด้ ว ยคะแนนเสี ยงไม่น้ อยกว่ ำสำมในสี่ ของจำนวนเสียงทั้ง หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่ง มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตำมที่ได้นำเสนอในวำระที่ 3 และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 1. ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทที่ได้นำเสนอในวำระที่ 4 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. (ชื่อบริษัท) และข้อ 63. (ตรำประทับ
ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงชื่อและตรำประทับของบริษัทโดยมีรำยละเอียดดังนี้
ข้อ
ข้อบังคับปัจจุบัน
ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
1.
ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่ำ ข้อบังคับของ บริษัท ดีเอ็นเอ
ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่ำ ข้อบังคับของ บริษัท มอร์
รี
2002 จำกัด (มหำชน)
เทิร์น จำกัด (มหำชน)
2.
คำว่ำ “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมำยถึง บริษัท คำว่ำ “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมำยถึง บริษัท
ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน)
มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหำชน)
63. ดวงตรำของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้
ดวงตรำของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และข้อ 2. (ชือ่ บริษัท) และข้อ 63. (ตรำประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงชื่อและตรำประทับของบริษัทตำมรำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และข้อ 2. (ชื่อบริษัท) และข้อ 63
(ตรำประทั บ ของบริ ษั ท ) เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรเปลี่ ย นแปลงชื่ อ และตรำประทั บ ของบริ ษั ท ตำม
รำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้นทุกประกำร ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 2,170,265,473 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
0 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน
0 เสียง หรือเท่ำกับร้อยละ 0
วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำแล้ว ประธำนจึงกล่ำวปิดประชุมเวลำ 12.30 น.

พลตำรวจตรี
(ลัทธสัญญำ เพียรสมภำร)
ประธำนที่ประชุม
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