บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

11.

รายการระหวางกัน

11.1

รายละเอียดรายการระหวางกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ลักษณะ
ความสัมพันธ

คุณพิศณุ พงษอัชฌา
มีความสัมพันธกบั เจมารท ดังนี้
- เปนประธานกรรมการบริษัท
- เปนพี่ชายของคุณยุวดี พงษอัชฌา
- เปนผูถ
 ือหุนของบริษัท รอยละ 0.03
ของทุนชําระแลว

ประเภทรายการที่กระทําโดยบริษัท
เชาโกดังเก็บสินคา
เลขที่ 35 ซ. ลําสาลี แขวงหัวหมาก เขต
บางกะป กรุงเทพฯ ซึ่งสัญญาเชามีอายุ 3 ป
เริ่มตั้งแต 1 ก.ค. 2550 ถึง 30 มิ.ย. 2553 โดย
มีอัตราคาเชา 70,000 บาทตอเดือน
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มูลคารายการ (บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ป 2552
ป 2551
ม.ค.-มี.ค.
ม.ค.-ธ.ค.
210,000
840,000 บริษัทฯ
มีพื้นที่ไมเพียงพอในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ
และเครื่องตบแตงและสถานที่ตั้งดังกลาวอยูใกลเคียงกับ
สํานักงานใหญของบริษัทฯ ซึ่งสะดวกตอการขนยาย โดย
อัตราคาเชาเปนราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคา
เชาสําหรับพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวาเปนอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บ
ลูกคาทั่วไป

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ลักษณะ
ความสัมพันธ

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย จํากัด
(มหาชน)
ดําเนินธุรกิจใหบริการสินเชือ่ เชาซือ้
สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล และ
ธุรกิจการซือ้ สิทธิเรียกรอง โดยมีทตี่ ั้ง
สํานักงานใหญที่ 159 ชั้น 1-2 อาคารเสริม
มิตร ทาวเวอร ถนนอโศก (สุขุมวิท 21)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
มีความสัมพันธกบั เจมารท ดังนี้
เปนบริษัททีม่ ีกรรรมการรวมกับเจมารท
โดยคุณเดช บุลสุข ดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระ ของเจมารท และดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบมจ. อิออน ธนสินทรัพย

ประเภทรายการที่กระทําโดยบริษัท
ใหเชาพื้นที่
ตู ATM ชั้น 1 เจ-เวนิว เลขที่ 98/100-98/159
หมู 13 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ,ปทุมธานี
ระยะเวลาในการเชา 1 ป
(ยกเลิกสัญญาเชา 31 ธ.ค. 2551)
เรียกเก็บคาธรรมเนียมแนะนําลูกคา
เปนการเรียกเก็บคาบริการตอรายสําหรับ
ลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อเชาซื้อผานอิออน และ
เรียกเก็บคาธรรรมเนียมแนะนําลูกคาจาก
อิออนตามรายการที่เกิดขึ้นจริง
รับจางติดตามทวงถามหนี้สิน
เปนการใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สินและรับสงเอกสาร
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มูลคารายการ (บาท)
ป 2552
ป 2551
ม.ค.-มี.ค.
ม.ค.-ธ.ค.
-

1,177,084

3,451,095

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทบริหารพื้นที่เชา โดยจัดสรรให อิออนเชาตอโดยคา
185,400 เชาและคาบริการสาธารณูปโภคมีความสมเหตุสมผล และ
อัตราคาเชาเปนราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคา
เชาสําหรับพื้นที่ในบริเวณใกลเคียงและราคาเชนเดียวกับ
ผูเชารายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
เปนอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บกับลูกคาทั่วไป
9,584,211 การทําธุรกิจเชาซื้อผานอิออน
เปนการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัทฯ เปนไปตามรายการที่เกิดขึ้นจริง
และคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวารายการมี
ความสมเหตุสมผลและยุติธรรม
และเปนการดําเนิน
ตามปกติของบริษัทฯ
19,460,390 การใหบริการติดตามหนี้สินและรับ-สงเอกสาร เปนการ
ดําเนินธุรกิจปกติของ เจ เอ็ม ที ซึ่งเปนบริษัทยอย โดย
อัตราคาบริการเปนราคาตลาด สามารถเทียบเคียงกับ
ลูกคารายอื่นๆได

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ลักษณะ
ความสัมพันธ
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส
จํากัด
ดําเนินธุรกิจใหบริการติดตามหนี้สิน โดยมีที่ตั้ง
สํานักงานใหญที่ 9/143,144,145 อาคารยูเอ็ม
ทาวเวอร ชั้น 14 ถนนรามคําแหง เขตสวน
หลวง กรุงเทพฯ
มีความสัมพันธกับเจมารท ดังนี้
- บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว

ประเภทรายการ
เรียกเก็บรายไดคาบริหารงาน
เปนสัญญาวาจางบริหารงานดานงบประมาณ
การเงิน บัญชี ใหคําแนะนําปรึกษางานดาน
บุคคล การสื่อสารองคกรและใหคําแนะนํา
ปรึกษางานดานคอมพิวเตอร ระยะเวลาในการ
บริการ 1 ป
(1 ม.ค.2551 -31 ธ.ค.2551 อัตราคาบริการ
348,000 บาทตอเดือน)

ใหเชาพื้นที่
เนื้อที่ 11.5 ตรม. เลขที่ A08 Central
pattaya ถ.พัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บาง
ละมุง จ.ชลบุรี ระยะเวลาในการเชา 1 ป
(ยกเลิกสัญญา 31 ธ.ค. 51)

สวนที่ 2 หนา 118

มูลคารายการ (บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ป 2552
ป 2551
ม.ค.-มี.ค.
ม.ค.-ธ.ค.
720,000
3,132,000 บริษัทใหบริการกับ เจ เอ็ม ที เนื่องจากเจ เอ็ม ที เปน
บริษัทยอยและ ถา เจ เอ็ม ทีจะดําเนินการดังกลาว
ทั้งหมดเอง จะเกิดคาใชจายที่สูงขึ้น ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไข
ในสัญญา เมื่อครบกําหนดสัญญาแลว สามารถตอสัญญา
ไดอีกทุกๆป โดยตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนา
ไมนอยกวา 3 เดือน และคณะกรรมการตรวจสอบไดให
ความเห็นวาเปนรายการที่มีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล และในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงมีการ
ใหบริการประเภทนี้ตอไป อยางไรก็ตาม กรรมการ
ตรวจสอบจะรวมกันดูแลรายการดังกลาวใหเปนไปตาม
32,250 สัญญาและอยางสมเหตุสมผล
คาเชาและคาบริการสาธารณูปโภคมีความสมเหตุสมผล
โดยอัตราคาเชาเปนราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
คาเชาสําหรับพื้นที่ในบริเวณใกลเคียงและราคา
เชนเดียวกับผูเชารายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวาเปนอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บกับลูกคาทั่วไป

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ลักษณะ
ความสัมพันธ
บริษัท ที.เอ.เอส. แอสเซ็ท จํากัด ”ที เอ เอส”
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาคารที่พักอาศัย โดยมี
ที่ตั้งสํานักงานใหญที่ 192 หมู 1 หมูบานโปง
แยง ถนนแมริมสะเมิง ตําบลโปงแยง อําเภอแม
ริม จังหวัดเชียงใหม
มีความสัมพันธกับเจมารท ดังนี้
- เปนบริษัทที่มีกรรมการและผูถือหุนใหญ
รวมกับเจมารท โดยคุณยุวดี พงษอัชฌา ซึ่ง
ดํารงตําแหนงกรรมการของเจมารทและเปนผู
ถือหุนใหญของเจมารท เปนกรรมการและผูถือ
หุนใหญของ ที เอ เอส

ประเภทรายการ
ใหเชาพื้นที่
หองชุดแบบ A4 ชั้น 12 เนื้อที่ 15.40 ตรม.
ของอาคารยูเอ็มทาวเวอร ระยะเวลาในการ
เชา 1 ป
(ยกเลิกสัญญา 31 ม.ค. 52)
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มูลคารายการ (บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ป 2552
ป 2551
ม.ค.-มี.ค.
ม.ค.-ธ.ค.
3,850
46,200 บริษัทจัดสรรพื้นที่สวนที่เหลือให ที.เอ.เอส.แอสเซ็ท เชา
ตอโดยคาเชาพื้นที่มีความสมเหตุสมผล โดยอัตราคาเชา
เปนราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคาเชาสําหรับ
พื้นที่ในบริเวณใกลเคียงและราคาเชนเดียวกับผูเชาราย
อื่น และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาเปนอัตรา
เดียวกับที่เรียกเก็บกับลูกคาทั่วไป

11.2

มาตรการหรือขัน้ ตอนอนุมัตริ ายการระหวางกัน
บริษัทไดมีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยจะกําหนดใหผบู ริหารหรือผู
ที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัตริ ายการดังกลาวได และกรณีที่มีรายการระหวางกัน
ของบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะจัดใหมีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจําเปนของการเขา
ทํารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดานราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเงื่อนไขตางๆ
ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาทีเ่ กิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมี
บุคคลที่มีความรูค วามชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี หรือผูประเมินราคาอิสระ หรือสํานักงานกฎหมาย เปนตนที่
เปนอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว
ความเห็นของบุคคลที่มีความรูค วามชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถ ือหุนแลวแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษทั

11.3

นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การเขาทํารายการระหวางกันในอนาคตจะตองมีการตรวจสอบเปนไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํา
รายการระหวางกันตามที่บริษัทกําหนดดังที่ไดกลาวแลวขางตน และเมื่อบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลว คณะกรรมการบริษัทจะตองดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของ
บริษัทหรือบริษัทยอย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี
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