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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

5.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั และบริษทั ย่อยมีทรัพย์สนิ หลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้
5.1 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทงั ้ หมดเป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั และบริษทั ย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้
์
รายการทรัพย์สิน
1.
2.
3.
4.

ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

ราคาทุน*
(ล้านบาท)
399
287
16
7
709

ค่าเสื่อมราคาสะสม
(ล้านบาท)
(195)
(168)
(11)
(374)

มูลค่าสุทธิ
(ล้านบาท)
204
119
5
7
335

* รวมทีซ่ อ้ื มาระหว่างปี
5.2 สิ ทธิ การเช่า
No.

ที่ตงั ้

มูลค่าสิ ทธิ
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

เริ่มต้น

สิ้นสุด

พืน้ ที่
(ตร.ม.)

1

เดอะมอลล์ บางแค ชัน้ 3 ห้อง 3AL19, 3A-X2

10.82

15-พ.ย.-53

4-ส.ค.-65

429

2

เดอะมอลล์ บางแค ชัน้ G ห้อง C1516

28.38

1-ก.ย.-55

31-ส.ค.-58

126

3

เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ชัน้ 2 ห้อง
244-245 68/100,

1.6

1-ก.ย.-55

31-ส.ค.-58

86

4

เดอะมอลล์ ท่าพระ ชัน้ 2 ห้อง 2 AL6

7.12

20-ก.พ.-56

31-พ.ค.-62

108

5

ซีคอนแสควร์ ศรีนครินทร์ ชัน้ G
ห้อง IT06A,

0.73

1-เม.ย.-56

31-มี.ค.-59

92

6

เดอะมอลล์ บางกะปิ ชัน้ G ห้อง GSC14A

0.19

1-ก.ค.-56

30-มิ.ย.-62

180

7

ซีคอนแสควร์ ศรีนครินทร์ ชัน้ G
ห้อง IT16

0.73

1-ส.ค.-56

31-ก.ค.-59

42
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No.

ที่ตงั ้

มูลค่าสิ ทธิ
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

เริ่มต้น

สิ้นสุด

พืน้ ที่
(ตร.ม.)

8

เซ็นทรัลพระราม 2 ชัน้ 2 ห้อง
240/1 เลขที่ 128

0.14

15-ม.ค.-57

14-ม.ค.-60

103

9

เซ็นทรัลพระราม 2 ชัน้ 2 ห้อง 226

0.42

15-ม.ค.-57

14-ม.ค.-60

108

10

เดอะมอลล์ บางกะปิ ชัน้ 1 ห้อง GSC16A

0.11

1-พ.ค.-57

30-เม.ย.-60

70

11

เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า ห้องเลขที่ 308

1.68

15-มิ.ย.-57

30-มี.ค.-58

191

12

เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชัน้ 3 ห้อง 315

1.48

28-ส.ค.-57

27-ส.ค.-60

212

รวมทัง้ หมด

53.4
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5.3 เครือ่ งหมายการค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั เป็ นเจ้าของเครื่องหมายการค้า จํานวน 6 รายการ และมีเครื่องหมายการค้าทีอ่ ยู่
ระหว่างการขอขึน้ ทะเบียนอีกจํานวน 8 รายการดังต่อไปนี้

1

2

3

4

เครือ่ งหมาย

เลขทะเบียน/

วันที่จด

การค้า

(เลขที่คาขอ)

ทะเบียน

บ44275

บ46438

บ53539

บ61458

5

บ57771

6

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
นายทะเบียน
(911048)

7

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
นายทะเบียน
(924913)

รายละเอียด

ระยะเวลาคุม้ ครอง

15 ส.ค.2551

จําหน่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

15 ส.ค.2551- 14 ส.ค.2561

15 ส.ค.2551

จําหน่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

15 ส.ค.2551- 14 ส.ค.2561

4 พ.ย.2553

จําหน่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

4 พ.ย.2553 - 3 พ.ย.2563

6 พ.ค.2554

จําหน่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

6 พ.ค.2554 – 5 พ.ค.2564

4 ม.ค.2555

จําหน่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

4 ม.ค.2555 - 3 ม.ค.2565

27 ก.ย.2556

จําหน่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
นายทะเบียน

28 ม.ค. 2557

จําหน่ายโทรศัพท์มอื
และอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
นายทะเบียน
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เครือ่ งหมาย

เลขทะเบียน/

วันที่จด

การค้า

(เลขที่คาขอ)

ทะเบียน

รายละเอียด

ระยะเวลาคุม้ ครอง

28 ม.ค.2557

จําหน่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
นายทะเบียน

28 ม.ค.2557

จําหน่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
นายทะเบียน

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
นายทะเบียน

8

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
นายทะเบียน
(924914)

9

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
นายทะเบียน
(924915)

10

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
นายทะเบียน
(935306)

30 เม.ย. 2557

จําหน่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

11

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
นายทะเบียน
(948845)

7 ส.ค. 2557

ซ่อมแซม
เครื่องโทรศัพท์

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
นายทะเบียน

12

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
นายทะเบียน
(948846)

7 ส.ค. 2557

จําหน่ายโทรศัพท์

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
นายทะเบียน

4 พ.ย.2553

จําหน่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

4 พ.ย.2553 - 3 พ.ย.2563

21 ต.ค. 2557

บริการจัดจําหน่าย
สินค้าประเภทอุปกรณ์
โทรศัพท์มอื ถือ

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
นายทะเบียน

13

บ53538

14

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ
นายทะเบียน
(959412)

* สามารถต่ออายุหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าได้คราวละ 10 ปี
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5.4 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนซึง่ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็ นมูลค่าสุทธิ จํานวน
8.42 ล้านบาท และมูลค่าสิทธิการเช่ารวม 53.40 ล้านบาท
5.5 เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม.2557 บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยซึง่ ปิ ดการดําเนินงานไปแล้วและอยู่ระหว่างการชําระบัญชี
มูลค่า 1 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว และเงินลงทุนในบริษทั ย่อยที่
เปิ ดดําเนินงานอยู่คอื บริษทั แมงโก้ ช็อปปิ้ ง จํากัด ประกอบธุรกิจจําหน่ ายสินค้าไอทีประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อุปกรณ์เสริมทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้หน้าร้าน Mango Mobile มูลค่า 20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว
5.6 สรุปสาระสาคัญของสัญญา
5.6.1 สัญญาเช่า
บริษัทมีก ารทําสัญญาเช่า พื้นที่ภายในบริเ วณศู นย์การค้าเพื่อประกอบกิจการร้าน Banana IT, iStudio, iBeat,
Banana mobile, Samsung shop, iCare และมีการเช่าพืน้ ทีภ่ ายในมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบกิจการร้าน U store โดย
รายละเอียดทีส่ าํ คัญของสัญญาสามารถสรุปได้ดงั นี้
 พืน้ ทีเ่ ช่า ตําแหน่งพืน้ ทีเ่ ช่า วัตถุประสงค์การเช่า ขอบเขตการให้บริการ
 อัตราค่าเช่า อัตราค่าบริการ กําหนดชําระค่าเช่า/ค่าบริการ การชําระค่าภาษีอากรทีเ่ กีย่ ว
 อายุสญ
ั ญามีระยะเวลา 1 – 3 ปี และการต่ออายุสญ
ั ญานัน้ ผูเ้ ช่าต้องแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุสญ
ั ญาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแก่ผใู้ ห้เช่าล่วงหน้าก่อนครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า
 เงินประกันการเช่า/การรับบริการโดยผูเ้ ช่าจะได้รบั คืนเงินประกันโดยไม่มดี อกเบีย้ เมื่อครบกําหนดเวลาตามสัญญาและ
ผูเ้ ช่าได้ชาํ ระเงินคงค้างใดๆ แล้ว
 การเช่าช่วง/การให้บริการช่วงหรือการโอนสิทธิตามสัญญาไม่สามารถทําได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้เช่า/ผูใ้ ห้บริการ ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะในแต่ละสัญญา
 การเลิกสัญญาเช่า โดยผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้หากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายมีการปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขใน
สัญญา
5.6.2 สัญญาให้สิทธิ ทางการค้าและบริการ
บริษัทได้ทําสัญญาในการให้สทิ ธิทางการค้าและบริการกับคู่ค้า โดยอนุ ญาตให้คู่ค้าสามารถดําเนินงานร้าน iBeat by
Comseven ในลักษณะของ Franchisee โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีรา้ น iBeat ทีบ่ ริหารงานโดย Franchisee
จํานวน 17 สาขา โดยรายละเอียดทีส่ าํ คัญของสัญญาประกอบด้วย
 ตําแหน่งและขนาดของพืน้ ทีส่ าขา
 ระบบการบริหารจัดการร้าน
 ค่าธรรมเนียมสําหรับสิทธิทางการค้าและบริการ
 ส่วนแบ่งรายได้ทบ่ี ริษทั จะได้รบั
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5.6.3 สัญญาเกี่ยวกับสิ นเชื่อเงินกู้ยืมสถาบันการเงิ น
1) บริษทั มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์แห่งทีห่ นึ่งวงเงินรวมจํานวน 1,454,000,000 บาท และวงเงินซือ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า อีกจํานวน 3,551,000 เหรียญดอลล่าสหรัฐฯ (USD)
วันทีท่ าํ สัญญา
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์

วงเงินสินเชื่อ

เงื่อนไขทีส่ าํ คัญ

หลักประกัน

28 มิถุนายน 2556
บริษทั คอมเซเว่น จํากัด(มหาชน)
 เพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาและการซือ้ สินค้า
 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ และเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต
 เพื่อบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
วงเงินสินเชื่อรวมจํานวน 4 วงเงิน ได้แก่
1. สิน เชื่ อ เป็ น หนั ง สือ คํ้ า ประกัน เพื่ อ ปฏิ บ ัติ ต ามสัญ ญา และการซื้อ สิน ค้ า วงเงิ น รวม
254,000,000 บาท
2. สินเชื่อเป็ นหนังสือคํ้าประกันการซื้อสินค้าและ/หรือสินเชื่อเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิตใน
ประเทศ(D L/C) และ/หรือ เปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต(L/C) และ/หรือ ทําทรัสต์รซี ที (T/R)
และ/หรือ สินเชื่อประเภทเงินกูย้ มื ระยะสัน้ (P/N Controlled Disbursement ) วงเงินรวม
600,000,000 บาท
3. สินเชื่อประเภทกูเ้ งินระยะสัน้ โดยทําตั ๋วสัญญาใช้เงินไว้เป็ นหลักฐาน (P/N) ภายในวงเงิน
หมุนเวียนขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 600,000,000 บาท
4. วงเงินซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)จํานวน 3,551,000 เหรียญ
ดอลล่าสหรัฐ(USD)
 บริษทั สามารถใช้วงเงินสินเชื่อประเภทขอให้ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกัน เพื่อคํ้าประกัน
การประกวดราคา (Bid Bond) การปฏิบตั ติ ามสัญญา (Performance Bond) และ ผลงาน
(Retention Bond ) รวมทุกฉบับแล้วต้องไม่เกินวงเงิน 100,000,000 บาท
 บริษัทสามารถใช้วงเงินสินเชื่อประเภทขอให้ธนาคารเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิตและ/หรือ
ทําทรัสต์รซี ที (D L/C,L/C,T/R) ในแต่ละขณะรวมแล้วต้องไม่เกินวงเงิน 300,000,000
บาท และสามารถขอใช้สนิ เชื่อ Forward Contract ภายใต้วงเงินดังกล่าวนี้ดว้ ย
 ตลอดระยะเวลาสัญญาต้องดํารงสัดส่วนหนี้สนิ รวมต่อผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่
เกิน 3.5 ต่อ 1เท่า แต่ทงั ้ นี้ สัดส่วนหนี้สนิ รวมต่อผูถ้ อื หุน้ ต้องไม่กว่ าศูนย์ โดยให้นับรวม
เงินกูย้ มื กรรมการเป็ นส่วนของทุน
 ในกรณี บ ริษัท สามารถจดทะเบียนเข้า ตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศไทยได้แ ล้ว ต้อ ง
สามารถดํารงอัตราส่วน หนี้สนิ รวมต่อผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity Ratio)ได้ไม่เกิน 2.5 ต่อ 1
เท่า ตามงบการเงินรายปี ทผ่ี ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
 จํานําบัญชีเงินฝากกรรมสิทธิของบริษทั
 คํ้าประกันโดยทรัพย์สนิ ของกลุ่มผูบ้ ริหารและกลุ่มผูถ้ อื หุน้ *
 คุณสุระ คณิตทวีกุล คํ้าประกันเต็มวงเงิน*

*บริษทั ได้รบั หนังสือยืนยันจากธนาคารพาณิชย์คสู่ ญ
ั ญา เพื่อทําการปลดภาระคํ้าประกันหลังจากทีไ่ ด้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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2) บริษทั มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์แห่งทีส่ องวงเงินรวมจํานวน 410,000,000 บาท และวงเงินซือ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า อีกเทียบเป็ นมูลค่าจํานวน 100,000,000 บาท
วันทีท่ าํ สัญญา
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์

วงเงินสินเชื่อ

เงื่อนไขทีส่ าํ คัญ

หลักประกัน

31 มกราคม 2554
บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้
 เพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาและการซือ้ สินค้า
 เพื่อใช้ในการรับประกันการ releasing of good by carrier
 เพื่อใช้ในการลงทุนสําหรับสาขาต่างๆ
 เพื่อบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
วงเงินสินเชื่อรวมจํานวน 3 วงเงิน ได้แก่
1. วงเงินหนังสือคํ้าประกัน(L/G ) และเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และทําทรัสต์รซี ที (T/R)
และ หนังสือคํ้าประกันการรับสินค้า Shipping Guarantee (S/G) วงเงินทัง้ หมดใช้ร่วมกัน
ไม่เกิน 400,000,000บาท โดย
2. เงินกูเ้ บิกเกินบัญชี (O/D) วงเงิน 10,000,000 บาท
3. วงเงินซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เทียบเป็ นมูลค่าจํานวน 100,000,000 บาท
 สําหรับเงินกูย้ มื ระยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุนในแต่ละสาขา จะสามารถเบิกได้หลักจากที่
บริษทั ได้ออกเงินลงทุนสร้างแต่ละสาขาไปก่อน (Post Financing) และต้องชําระคืนราย
เดือน เป็ นระยะเวลาจํานวน 36 เดือน
 วงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชีจะสามารถเบิกใช้ได้กต็ ่อเมื่อมีเงินฝากคํ้าประกันร้อยละ 20
 จํานําบัญชีเงินฝากของบริษทั
 คํ้าประกันโดยทรัพย์สนิ ของกลุ่มผูบ้ ริหารและกลุ่มผูถ้ อื หุน้ *
 คุณสุระ คณิตทวีกุล และคุณบัญชา พันธุโกมล ร่วมคํ้าประกันเต็มวงเงิน*

*บริษทั ได้รบั หนังสือยืนยันจากธนาคารพาณิชย์คสู่ ญ
ั ญา เพื่อทําการปลดภาระคํ้าประกันหลังจากทีไ่ ด้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

3) บริษทั มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์แห่งทีส่ ามวงเงินรวมจํานวน 767,580,000 บาท
วันทีท่ าํ สัญญา
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
หลักประกัน

13 พฤศจิกายน 2555
บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้
 เพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาและการซือ้ สินค้า
 หนังสือคํ้าประกัน (L/G) วงเงิน 517,580,000 บาท
 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน 250,000,000 บาท
 จํานําบัญชีเงินฝากของบริษทั
 คุณสุระ คณิตทวีกุล คํ้าประกันเต็มวงเงิน*

*บริษทั ได้รบั หนังสือยืนยันจากธนาคารพาณิชย์คสู่ ญ
ั ญา เพื่อทําการปลดภาระคํ้าประกันหลังจากทีไ่ ด้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)

4) บริษทั มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์แห่งทีส่ ว่ี งเงินรวมจํานวน 165,000,000 บาท
วันทีท่ าํ สัญญา
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ

เงื่อนไขทีส่ าํ คัญ

หลักประกัน

19 กุมภาพันธ์ 2553
บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้
 เพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาและการซือ้ สินค้า
วงเงินสินเชื่อรวมจํานวน 3 วงเงิน ได้แก่
1. วงเงินเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) สินเชื่อเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ(D L/C)
และทําทรัสต์รซี ที (T/R) วงเงิน146,500,000 บาท
2. เงินกูเ้ บิกเกินบัญชี (O/D) วงเงิน 5,000,000 บาท
3. วงเงินหนังสือคํ้าประกัน (L/G) วงเงิน 13,500,000 บาท.
 ตลอดระยะเวลาสัญญาตัง้ แต่ ณ สิ้นสุดรอบบัญชี 31 ธันวาคม 2553 ต้องดํารงสัดส่วน
หนี้สนิ รวมต่อผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 3 ต่อ 1 เท่า แต่ทงั ้ นี้ สัดส่วนหนี้สนิ
รวมต่อผูถ้ อื หุน้ ต้องไม่กว่าศูนย์ โดยให้นบั รวมเงินกูย้ มื กรรมการและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เป็ นส่วนของทุน
 คํ้าประกันโดยทรัพย์สนิ ของกลุ่มผูบ้ ริหารและกลุ่มผูถ้ อื หุน้
 คุณสุระ คณิตทวีกุล และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมคํ้าประกันเต็มวงเงิน*

*บริษทั ได้รบั หนังสือยืนยันจากธนาคารพาณิชย์คสู่ ญ
ั ญา เพื่อทําการปลดภาระคํ้าประกันหลังจากทีไ่ ด้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ ว

5) บริษทั มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์แห่งทีห่ า้ วงเงินรวมจํานวน 100,000,000 บาท
วันทีท่ าํ สัญญา
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ

หลักประกัน

23 ธันวาคม 2556
บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้
 เพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาและการซือ้ สินค้า
วงเงินสินเชื่อรวมจํานวน 3 วงเงิน ได้แก่
1. หนังสือคํ้าประกันธนาคาร (B/G) วงเงิน 70,000,000 บาท
2. วงเงินตั ๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และทรัสต์รซี ที (T/R) จํานวน 20,000,000 บาท
3. เงินกูเ้ บิกเกินบัญชี (O/D) วงเงิน 10,000,000บาท
 จํานําบัญชีเงินฝากของบริษทั
 คุณสุระ คณิตทวีกุลคํ้าประกันวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี*

*บริษทั ได้รบั หนังสือยืนยันจากธนาคารพาณิชย์คสู่ ญ
ั ญา เพื่อทําการปลดภาระคํ้าประกันหลังจากทีไ่ ด้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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6) บริษทั มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์แห่งทีห่ กวงเงินรวมจํานวน 100,000,000 บาท
วันทีท่ าํ สัญญา
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
เงื่อนไขทีส่ าํ คัญ

หลักประกัน

26 กุมภาพันธ์ 2556
บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้
 เพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาและการซือ้ สินค้า
วงเงินตั ๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และ วงเงินสินเชื่อหนังสือคํ้าประกัน (L/G) วงเงินทัง้ หมดใช้
ร่วมกันไม่เกิน 100,000,000 บาท
 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน (Revolving P/N) แต่ละฉบับจะมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 เฉพาะวงเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน (Revolving P/N) ใช้ได้ไม่เกิน 100,000,000 บาท
 ส่งรายงานสินค้าคงคลังรายไตรมาสให้แก่ธนาคาร ภายใน 2 เดือน เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาแต่
ละไตรมาส
 จํานําบัญชีเงินฝากของบริษทั

7) บริษทั ย่อย มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งวงเงินรวมจํานวน 75,000,000บาท
วันทีท่ าํ สัญญา
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
เงื่อนไขทีส่ าํ คัญ

หลักประกัน

11 กันยายน 2557
บริษทั แมงโก้ ช็อปปิ้ ง จํากัด
 เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้
 เพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาและการซือ้ สินค้า
วงเงินตั ๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และวงเงินสินเชื่อหนังสือคํ้าประกัน (L/G) วงเงินทัง้ หมดใช้
ร่วมกันไม่เกิน 75,000,000 บาท
 สามารถเบิกรับเงินกูภ้ ายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้ ได้ไม่เกิน 40,000,000 บาท สามารถเบิกรับ
เงินกูส้ ว่ นทีเ่ หลือได้ต่อเมื่อขยายสาขาหน้าร้านมากกว่า 40 สาขาขึน้ ไป โดยสามารถเบิก
รับเงินกูต้ ามจํานวนสาขาทีเ่ กินกว่าสาขาที่ 40 ได้ เฉลีย่ สาขาละไม่เกิน 1,000,000 บาท
 จํานําบัญชีเงินฝากของบริษทั
 บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) คํ้าประกันเต็มวงเงิน
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บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)

5.6.3

สัญญากิ จการร่วมลงทุน

วันทีท่ าํ สัญญา
คู่สญ
ั ญา
ข้อตกลงทีส่ าํ คัญ

12 กุมภาพันธ์ 2557
บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) (“คู่สญ
ั ญาฝา่ ยที่ 1”) และ
นายทรงธรรม บุญยะทรัพย์(“คู่สญ
ั ญาฝา่ ยที่ 2”)
 ประสงค์ร่วมทุนกันจัดตัง้ บริษทั ขึน้ ใหม่ มีช่อื ว่า บริษทั แมงโก้ ช็อปปิ้ ง จํากัด (”แมงโก้”)
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการจําหน่ ายโทรศัพท์มอื ถือ สินค้าไอที อุปกรณ์
ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ และรับบริการชําระเงินรวมทัง้ การให้สทิ ธิทางการค้าแก่
ผูอ้ ่นื
 คู่ส ัญ ญาฝ่า ยที่ 1 จะถือ หุ้น บริษัท แมงโก้ ช็อ ปปิ้ ง จํ า กัด ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 76 และ
คู่สญ
ั ญาฝา่ ยที่ 2 จะถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียน โดยมีทุนจดทะเบียน
เริม่ แรกในการจัดตัง้ บริษทั จํานวน 20,000,000 บาท
 กรรมการบริษทั แมงโก้ ช็อปปิ้ ง จํากัด มีจาํ นวนไม่เกิน 4 คน โดยคู่สญ
ั ญาฝา่ ยที่ 1 มีสทิ ธิ
เสนอชื่อ กรรมการได้จํานวน 3 คน (“กรรมการกลุ่ม ก”) และคู่สญ
ั ญาฝ่ายที่ 2 มีสทิ ธิ
เสนอชื่อ กรรมการได้จาํ นวน 1 คน (“กรรมการกลุ่ม ข”) และอํานาจลงนามคณะกรรมการ
บริษัท จะต้อ งประกอบด้ว ยกรรมการจํา นวนสองคนลงลายมือ ชื่อ ร่ ว มกัน และจะต้อ ง
ประกอบด้วยกรรมการกลุ่ม ก อย่างน้อยหนึ่งคน
 หากคู่สญ
ั ญาฝ่ายที่ 1 ไม่ได้เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียน คู่สญ
ั ญาฝ่ายที่ 1 มีสทิ ธิรอ้ งขอเพื่อเปลีย่ นชื่อบริษทั และเครื่องหมายการค้าเป็ น
ชื่ออื่นทีไ่ ม่มคี าํ ว่า “แมงโก้ ช็อปปิ้ ง” โดยไม่มคี ่าตอบแทนใดๆ
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5.6.4

สัญญา Apple Authorized Reseller Agreement

วันทีท่ าํ สัญญา
คู่สญ
ั ญา
วัตถุประสงค์
สาระสําคัญ

ระยะเวลา
5.6.5

23 ธันวาคม 2557
บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) กับ บริษทั Apple South Asia (Thailand) Limited
ได้รบั การแต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการโดยได้รบั สิทธิในการเป็ นผู้จําหน่ าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์
ต่างๆของ Apple และสามารถจําหน่ายสินค้าอื่นๆ
 บริษทั ได้รบั สิทธิเป็ นผูจ้ าํ หน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple
 สิทธิทไ่ี ด้รบั ในพืน้ ทีเ่ ฉพาะในประเทศไทยและในสถานทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญาตเท่านัน้
(Authorized location)
1 ปี

สัญญา Apple Authorized Service Provider

วันทีท่ าํ สัญญา
คู่สญ
ั ญา
วัตถุประสงค์
สาระสําคัญ

ระยะเวลา

23 ธันวาคม 2557
บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) กับ บริษทั Apple South Asia (Thailand) Limited
ได้รบั การแต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการโดยได้รบั สิทธิในการเป็ นผูใ้ ห้บริการบนผลิตภัณฑ์ต่างๆของ
Apple ทัง้ ผลิตภัณฑ์ Hardware และ Software โดยให้บริการเฉพาะภายในประเทศไทย
 บริษทั ได้รบั สิทธิเป็ นผูใ้ ห้บริการ (Service Provider ) ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple และ
สามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์บริการในชื่อตราสินค้า “Apple Care Service”
 สิทธิทไ่ี ด้รบั ในพืน้ ทีเ่ ฉพาะในประเทศไทยและในสถานทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญาตเท่านัน้
(Authorized Service Location )
1 ปี
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5.6.6 กรมธรรม์ประกันภัย
5.6.6.1
ประเภทกรมธรรม์
กรมธรรม์ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
วันทีท่ าํ สัญญา
5 สิงหาคม 2557
ระยะเวลาคุม้ ครอง
1 ปี (5 สิงหาคม 2557- 5 สิงหาคม 2558)
บริษทั ประกันภัย
บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ผูเ้ อาประกันภัย
บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
ทรัพย์สนิ ทีเ่ อา
1. อาคารสิง่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)
ประกันภัย
2. เฟอร์นิเจอร์ สิง่ ตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
3. เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
4. สต็อกสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์
จํานวนทุนประกันภัย 1,225,553,669 บาท
ความคุม้ ครอง
คุม้ ครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัยอันสืบเนื่องมาจาก ไฟไหม้
ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากนํ้า ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยวหรือชนของยวดยาน
พาหนะ ภัยจากควัน ภัยจากไฟปา่ ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล และการกระทําอันมี
เจตนาร้าย และรวมถึงอุบตั เิ หตุต่างๆ ทีม่ อิ าจ คาดถึงจากปจั จัยภายนอก หรือภัยอื่นๆทีม่ ไิ ด้
ระบุไว้
5.6.6.2
ประเภทกรมธรรม์
วันทีท่ าํ สัญญา
ระยะเวลาคุม้ ครอง
บริษทั ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัย
ทรัพย์สนิ ทีเ่ อา
ประกันภัย
จํานวนทุนประกันภัย
ความคุม้ ครอง

กรมธรรม์ประกันความเสีย่ งภัยอุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์
1 กันยายน 2557
1 ปี (1 กันยายน 2557– 1 กันยายน 2558)
บริษทั ไทยศรีประกันภัย จํากัด
บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
สินค้าไอที คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์ประกอบ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน กล้องดิจติ อล
โปรเจคเตอร์และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ทีจ่ าํ หน่ายโดยบริษทั
3,000,000,000 บาท
ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัยอันสืบเนื่องมาจากสาเหตุดงั นี้
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า(กรณีเกิดฟ้าผ่าโดยตรงทีต่ วั เครื่องเท่านัน้ ) ภัยระเบิด
2. ภัยจากลมพายุ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากนํ้า ภัยนํ้าท่วม
ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากควัน ภัยจากไฟป่า ภัยจากการจลาจล นัดหยุดงาน ภัยป่าเถื่อน
และเจตนาร้าย
3. ภัยจากการโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะอย่างชัดเจน การชิงทรัพย์ การปล้น
ทรัพย์
4. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย อันสืบเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุต่างๆ ที่
ั ยภายนอกและเกิดขึน้ โดยฉับพลันโดยมิคาดคิดมาก่อนซึง่ มิได้ระบุไว้
มิอาจคาดถึงจากปจจั
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5.6.6.3
ประเภทกรมธรรม์
วันทีท่ าํ สัญญา
ระยะเวลาคุม้ ครอง
บริษทั ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัย
ทรัพย์สนิ ทีเ่ อา
ประกันภัย
จํานวนทุนประกันภัย
ความคุม้ ครอง

กรมธรรม์ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
8 สิงหาคม 2557
1 ปี (8 สิงหาคม 2557- 5 สิงหาคม 2558)
บริษทั เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
บริษทั แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) และ บริษทั ทีแอลเอ็ม ลอจิสติกส์ แมเนมเม้นท์ จํากัด
โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
หูฟงั สายชาร์จ เคส เป็ นต้น ทีเ่ ป็ นสินค้าของบริษทั คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
400,000,000 บาท
การเสีย่ งภัยทุกชนิด (All Risks) สําหรับความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สนิ ทีเ่ อา
ประกันภัยอันมีสาเหตุจากอุบตั เิ หตุจากปจั จัยภายนอก อาทิเช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัย
เนื่องจากนํ้า ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยวหรือชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัย
จากไฟปา่ ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยจากการกระทําอย่างปา่ เถื่อนและเจตนาร้าย
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