บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

8. ข้อมูลสำคัญอื่น
8.1 ข้อมูลทัวไป
่
ก. บริษทั
บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ

:
:

ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
เลขทะเบียนบริษทั
โฮมเพจบริษทั

:
:
:
:

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
จาหน่ายสินค้าไอทีประเภท คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์
แบบตัง้ โต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่
เกีย่ วข้อง การให้บริการซ่อมแซมสินค้า ชาระค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชาระค่าบริการอื่นๆ
เลขที่ 2545 ถนนเพชรบุรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
02-714-5777
02-714-5798
0107557000462
http://www.comseven.com

ข. บุคคลอื่นๆ
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษทั
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

2) ผูส้ อบบัญชี
บริษทั

:

ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 4, 7 เลขที่ 62อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110
02-229-2800
02-359-1259

นางวราภรณ์วรธิตกิ ุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4474
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
เลขที่ 179/74-80ชัน้ 15อาคารบางกอกซิตท้ี าวเวอร์
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120
02-344-1000 และ 02-824-5000
02-344-1463
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3) ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
4) ทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริษทั
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

:
:
:
:

บริษทั อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย)จากัด
เลขที่ 130-132 ชัน้ 22 อาคารสินธรทาวเวอร์3 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
02-263-7600
02-263-7699

บริษทั ทีป่ รึกษาเอเซียพลัสจากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิต้ี ชัน้ 11 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02-680-4000
02-670-9291

8.2 ข้อมูลสาคัญอื่น
สัญญาผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 บริษทั ได้มกี ารเข้าทาสัญญาร่วมลงทุนกับนายทรงธรรม บุญยะทรัพย์ (“นายทรงธรรม”)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดตัง้ บริษัท แมงโก้ ช็อปปิ้ ง จากัด (“แมงโก้ ช็อปปิ้ ง ”)ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยร้อยละ 76เพื่อ
ประกอบธุรกิจจาหน่ายโทรศัพท์มอื ถือ สินค้าไอที อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ และรับบริการชาระเงิน
รวมทัง้ การให้สทิ ธิการค้าแก่ผอู้ ่นื โดยมีเงื่อนไขทีส่ าคัญของการเข้าร่วมลงทุนสรุปดังนี้
1. ทุนจดทะเบียนเริม่ แรกของแมงโก้ ช็อปปิ้ ง ทีก่ าหนดตามสัญญาคือ 20,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
ชนิดระบุช่อื ชาระค่าหุน้ เต็มมูลค่า ประกอบไปด้วยหุน้ จานวน 200,000 หุน้
2. บริษทั ถือหุน้ สามัญจานวน 152,001 หุน้ นายทรงธรรม ถือหุน้ สามัญจานวน 47,999 หุน้
3. คณะกรรมการมีจานวนไม่เกิน 4 คน โดยบริษทั มีสทิ ธิในการเสนอชื่อแต่งตัง้ กรรมการจานวน 3 คน และนาย
ทรงธรรมมีสทิ ธิเสนอชื่อแต่งตัง้ กรรมการจานวน 1 คน
4. คณะกรรมการบริหารมีจานวนไม่เกิน 4 คน โดยบริษทั มีสทิ ธิในการเสนอชื่อแต่งตัง้ จานวน 3 คน และนายทรง
ธรรมมีสทิ ธิเสนอชื่อแต่งตัง้ จานวน 1 คน
5. การโอนหุน้ ให้กบั บุคคลภายนอกต้องได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ อื หุน้ อีกฝา่ ย และจะต้องเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้
อีกฝา่ ยหนึ่งก่อน หากผูถ้ อื หุน้ ฝ่ายทีร่ บั ข้อเสนอไม่ตอบรับการซือ้ หุน้ ทีเ่ สนอขาย ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะขายจึง
จะสามารถขายหุ้นจานวนดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกในราคาเดียวกัน และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็ น
คู่แข่งทางการค้าของผูถ้ อื หุน้ ฝา่ ยทีเ่ หลืออยู่
6. การโอนหุ้นสามารถทาได้โดยไม่ต้องได้รบั ความยินยอมจากผู้ถือหุ้นอีกฝ่า ยหนึ่งได้ หากเป็ นการโอนหุ้น
ระหว่างผูถ้ อื หุน้ หรือโอนให้แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
7. นายทรงธรรมจะไม่ดาเนินการใดๆ ไม่ว่าทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม หรือในทางอื่นใดทีเ่ ป็ นการแข่งขันกับธุรกิจ
ของแมงโก้ ช็อปปิ้ ง รวมทัง้ ไม่ร่วมทุนกับบุคคลหรือนิตบิ ุคคลใดในการทีจ่ ะประกอบธุรกิจอันเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของแมงโก้ ช็อปปิ้ ง รวมถึงการไม่ดาเนินการในฐานะตัวการ ตัวแทน ที่ปรึกษา ลูกจ้าง ผู้แทน
กรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ นิตบิ ุคคลอื่นทีป่ ระกอบกิจการแข่งขันกับแมงโก้ ช็อปปิ้ ง
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