บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

สินทรัพยถาวรหลัก
5.1.1
อาคารสํานักงานและอุปกรณ (Update ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยถาวรที่หักคาเสื่อมราคา โดยวิธีคํานวณแบบ
เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยเปนระยะเวลา 3-10 ป รายละเอียดดังนี้
(บาท)
ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาทางบัญชี
ที่ดิน
83,754,320
83,754,320
สวนปรับปรุงอาคาร
18,980,000
16,613,998
2,366,002
คาตกแตงสํานักงาน
93,245,675
67,079,442
26,166,233
เครื่องใชสํานักงาน
140,248,965
110,053,288
30,195,677
เครื่องมือและอุปกรณ
2,672,413
2,636,811
35,602
ยานพาหนะ
32,890,922
23,438,697
9,452,225
สินทรัพยระหวางกอสราง
53,887,568
53,887,568
โปรแกรมคอมพิวเตอร
53,735,812
43,442,982
10,292,830
รวม
479,415,675
263,265,218
216,150,456
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครั้งที่ 1/2554 ไดอนุมัติการซื้อที่ดินจํานวน 1 แปลง
พื้นที่ 5 ไร 78 ตารางวา ซึ่งตั้งอยูบนถนนรามคําแหง ตําบลสะพานสูง อําเภอบึงกุม กรุงเทพมหานคร จาก
บริษัท ที.เอ.เอส.แอสเซ็ท จํากัด (บุคคลที่เกีย่ วโยง) ในราคา 80 ลานบาทโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําทรัพยสินที่
ไดมาพัฒนาเปนอาคารสํานักงานและคลังสินคา โดยในเบื้องตนคาดวาจะมีมูลคาพัฒนาโครงการเพิม่ เติมจํานวน
220 ลานบาท โดยคาดวาโครงการจะเริ่มสรางภายในเดือนมีนาคม 2554 และจะแลวเสร็จสมบูรณประมาณเดือน
กรกฎาคม 2555

5.1.2 สิทธิการเชาอาคาร
ธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ : รานคาปลีก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสิทธิการเชาอาคารในสวนการเชาพื้นที่สําหรับรานคาปลีกจํานวน 6 แหง ซึ่ง
ตัดจําหนายเปนคาใชจาย โดยวิธีคํานวณแบบเสนตรง ตามอายุของสัญญาเชาอาคารในระยะเวลา 18 - 26 ป ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไมมีภาระผูกพันในการจายคาเชาเพิ่มในสวนสิทธิการเชาที่บริษัททําสัญญาไว
เนื่องจากสิทธิการเชาที่บริษัทครอบครองเปนประเภทที่ชําระเงินสิทธิการเชาในการทําสัญญาครั้งเดียว
(Update ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
(หนวย : ลานบาท)
ประเภทสิทธิการเชา

เริ่มตน

สิ้นสุด

อาคารเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3 ชั้น 3 หอง 336/1
อาคารเดอะมอลล
นครราชสีมา
ชั้น 2 หอง 2P-16
อาคารเดอะมอลล
งามวงศวาน
ชั้น 2 หอง 2A-L16

10/10/2540

10/10/2565

31/07/2543

31/07/2569

18/05/2544

18/10/2562

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
ทําสัญญาเชา
ระยะยาว 25 ป
ทําสัญญาเชา
ระยะยาว 26 ป

มูลคา ณ วัน
ทําสัญญา
4.57

ทําสัญญาเชา
ระยะยาว 18 ป
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ภาระผูก
ผัน
ไมมี

บุคคลที่
เกี่ยวของ
ไมมี

14.24

ไมมี

ไมมี

7.50

ไมมี

ไมมี

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

ประเภทสิทธิการเชา
อาคารเดอะมอลล บางกะป
ชั้น 2 หอง 2A-L8A

เริ่มตน

สิ้นสุด

20/04/2544

20/05/2565

01/01/2549

31/12/2573

07/03/2545

07/03/2568

อาคารสยามพารากอน
ชั้น 3 หอง 3-07
อาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ
รังสิตชั้น 2 หอง M7-13

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
ทําสัญญาเชา
ระยะยาว 21 ป
ทําสัญญาเชา
ระยะยาว 25 ป

มูลคา ณ วัน
ทําสัญญา
4.50

ภาระผูก
ผัน
ไมมี

บุคคลที่
เกี่ยวของ
ไมมี

25.05

ไมมี

ทําสัญญาเชา
ระยะยาว 23 ป

4.74

ค้ําประกัน
เงินกู
วงเงิน14.7
ลานบาท
ไมมี

ไมมี

5.1.3 สัญญาเชาดําเนินกิจการ
ธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลือ่ นที่ : รานคาปลีก
บริษัททําสัญญาเชาดําเนินงานระยะเวลาสั้น 1 - 3 ป เพื่อดําเนินงานในธุรกิจคาปลีก โดยเปดเปนสาขาของเจ
มาร ท ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ลดภาระผู ก พั น และการลงทุ น เนื่ อ งจากความผั น แปรของสภาพเศรษฐกิ จ และการค า ที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสัญญาเชาพื้นที่ระยะสั้นซึ่งเปนสัญญาเชาที่ทํากับบุคคล
ที่ไมมีความเกี่ยวของทั้งสิ้น 117 สัญญา มีภาระผูกพันตามสัญญาคาเชา จํานวน 318.4 ลานบาท
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อสาขา
BC-ราษฎรบูรณะ
BC-บางพลี 1
BC-นครปฐม 1
BC-สุราษฎรธานี
BC-ลําปาง
BC-เชียงราย
BC-ลพบุรี 1
BC-เพชรบุรี
RS-จันทบุรี
CT-เชียงใหม 1
BC-ขอนแกน 1
BC-พิษณุโลก
CT-ลาดพราว
CT-ลาดพราว (ชั้น 2)
CT-ปนเกลา
CT-ปนเกลา
ฟอรจูน รัชดา 1
ฟอรจูน รัชดา 2
BC-พระราม 2
BC-แจงวัฒนะ
BC-บางพลี 2
BC-รัตนาธิเบศร
CT-รามอินทรา
CT-บางนา 1
BC-หาดใหญ 1
BC-หัวหมาก
CT-หัวหมาก
BC-สมุทรปราการ

วันที่เริ่มตน
29/11/2553
01/03/2554
01/03/2554
28/03/2552
31/10/2552
24/09/2552
20/11/2552
26/01/2553
01/12/2552
25/05/2553
15/11/2553
15/05/2553
01/04/2552
01/04/2552
16/07/2551
01/04/2552
01/07/2551
01/07/2551
20/08/2551
01/11/2553
01/10/2553
23/11/2553
01/10/2552
01/08/2553
01/04/2552
22/10/2552
01/01/2554
02/11/2552

วันที่สิ้นสุด
28/11/2554
28/02/2557
28/02/2557
27/03/2555
30/10/2555
23/09/2555
19/11/2555
25/01/2556
30/11/2555
24/05/2556
14/10/2556
14/05/2554
15/02/2554
15/02/2554
15/07/2554
31/03/2555
30/06/2554
30/06/2554
19/08/2554
31/10/2554
30/09/2556
30/06/2554
30/09/2555
31/07/2556
31/03/2555
21/10/2555
31/12/2554
01/11/2555

สวนที่ 2 หนา 67

คูสัญญา
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บริษัท ซีอาร จันทบุรี ประเทศไทย (จํากัด)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด
บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จํากัด
บริษัท พิษณุโลกบิ๊กซี จํากัด1
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จํากัด) มหาชน1
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จํากัด) มหาชน1
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จํากัด) มหาชน1
นางพรพิมล เลิศเดชเดชา2
บริษัท ซี.พี.พลาซา จํากัด1
บริษัท ซี.พี.พลาซา จํากัด1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน1
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จํากัด) มหาชน
บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล (จํากัด) สาขาหัวหมาก1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ชื่อสาขา
CT-บางนา 2
BC-อุบล 2
BTS-นานา
BC-ภูเก็ต
SHOWROOM
BC-บางนา
IT-MALL-บางแค
อยุธยาพารค
IT-CT-พัทยา (L8)
แพร
มาบุญครอง
LT-บางกะป
IT-ซีคอนแสควร
BC-ลาดพราว
CT-พระราม 2
IT-CT-พระราม 2
LT-ออนนุช (สุขุมวิท 50)
LT-ประชาชื่น
LT-พระราม 3
LT-พระราม 4
LT-รัตนาธิเบศร
LT-หลักสี่
LT-มีนบุรี
LT-พระราม 2
BC-พัทยาใต )พัทยา 2 )
NOK-เอ็มโพเรียม
BC-ติวานนท
BC-นครสวรรค
ตึกคอม-ศรีราชา
BC-สะพานควาย
อิมพีเรียล เวิลด สําโรง
เมืองทองธานี
IT-แฟชั่น
LT-สมุย
LT-สุพรรณบุรี
BC-สุรินทร
BC-ออมใหญ
BC - เพชรเกษม
CT - รัตนาธิเบศร
สยามพารากอน
IT ศรีราชา
โลตัส สุรินทร
Market Village หัวหิน
ฟวเจอรพารครังสิต ชั้น 3
BC - ฉะเชิงเทรา
CT - วงศสวาง
ซีคอนสแควร 2

วันที่เริ่มตน
11/06/2553
26/07/2553
05/12/2553
01/12/2551
01/06/2553
08/02/2554
01/05/2551
01/12/2553
15/08/2551
01/01/2554
16/10/2553
13/07/2551
01/06/2551
01/07/2551
05/12/2551
05/12/2551
03/05/2552
03/05/2552
02/05/2552
02/05/2552
02/05/2552
02/05/2552
14/05/2552
16/10/2552
28/03/2554
05/04/2552
01/11/2551
01/07/2552
01/11/2553
26/11/2552
15/09/2552
01/01/2554
01/04/2552
01/07/2552
16/11/2552
24/12/2553
12/04/2551
17/07/2551
31/08/2553
09/12/2551
16/04/2551
23/12/2551
01/10/2551
01/05/2553
01/08/2553
01/10/2552
01/12/2552

วันที่สิ้นสุด
10/06/2556
25/07/2556
04/12/2554
30/11/2554
31/05/2554
07/02/2557
30/04/2554
30/11/2554
14/08/2554
31/12/2554
15/10/2554
12/07/2554
31/05/2554
30/06/2554
04/12/2554
04/12/2554
02/05/2555
02/05/2555
01/05/2555
01/05/2555
01/05/2555
01/05/2555
13/05/2555
15/10/2555
27/03/2558
04/04/2555
31/10/2554
30/06/2555
31/10/2554
25/11/2555
14/09/2555
31/12/2554
31/03/2555
30/06/2555
15/11/2555
23/12/2554
11/04/2554
16/07/2554
30/08/2556
08/12/2554
15/04/2554
22/12/2554
30/09/2554
30/04/2554
31/07/2554
30/09/2555
30/11/2555
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คูสัญญา
บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน1
บริษัท เอช-ฟนิกซ พร็อพเพอรตี้ จํากัด1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บริษัท ธนบุรี เรียล เอสเตท จํากัด1
บริษัท คลองสวนพลู จํากัด1
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จํากัด) มหาชน1
คุณศรีพิไล พีรพัฒนา2
บริษัท เอ็ม บี เค (จํากัด) มหาชน1
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด1
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท (จํากัด) มหาชน1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน1
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรธ1
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรธ1
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บริษัท แพน เวสต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน1
บริษัท นิภาพรพัฒน จํากัด
บริษัท ตึกคอมศรีราชา จํากัด1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บริษัท ฟวเจอร เพอรเฟค ซินดิเคท จํากัด
บริษัท บางกอกแลนด เอเจนซี่ จํากัด1
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด1
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน1
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร จํากัด
บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด1
บริษัท แปซิฟค พารค ศรีราชา จํากัด1
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด1
บริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด1
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค และบริษัท 1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน1
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล (จํากัด) สาขาวงศสวาง
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท (จํากัด) มหาชน

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่
ชื่อสาขา
76
BC ลําพูน
77
โลตัส อุดรธานี 1
78
IT-SOLUTION เดอะมอลลบาง
กะป

วันที่เริ่มตน
02/05/2553
28/08/2552
16/08/2553

วันที่สิ้นสุด
คูสัญญา
01/05/2556 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
27/08/2555 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
15/08/2556 บริษทั เดอะมอลล บางกะป คอมเพล็กซ จํากัด

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

16/08/2553
05/12/2553
07/11/2553
01/05/2551
09/04/2552
01/03/2551
01/06/2553
01/01/2554
27/11/2551
05/11/2551
23/01/2552
12/02/2552
29/05/2552
01/08/2552
26/06/2553
10/08/2553
26/08/2552
01/09/2553
14/10/2552
28/10/2553
01/11/2553
01/12/2553
03/12/2552
19/12/2552
01/01/2554
01/01/2553
01/07/2553

15/08/2556
04/12/2554
06/11/2556
30/04/2554
08/04/2555
25/08/2554
31/05/2554
31/12/2554
26/11/2554
04/11/2554
22/01/2555
11/02/2555
28/05/2555
31/07/2555
25/05/2554
09/08/2554
25/08/2555
31/08/2554
13/10/2555
31/10/2554
31/10/2554
30/11/2554
02/12/2555
18/12/2555
31/12/2554
31/12/2555
30/06/2554

บริษัท เดอะมอลล บางกะป คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท วี จี ไอ โกบอล มีเดีย จํากัด1
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บริษัท โคมิคกายส จํากัด1
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด กองทุนรวมธุรกิจไทย จํากัด1
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค และบริษัท1
บริษัท ฮารเบอร มอลล จํากัด1
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จํากัด) มหาชน1
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน1
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา บีช จํากัด1
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา บีช จํากัด1
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จํากัด
บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จํากัด
บริษัท ซีอารซี เพาเวอร รีเทล จํากัด1
บริษัท เซ็นคาร จํากัด1
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท กนกเพชร เซ็นเตอร จํากัด1
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
บริษัท แอลทีรีเทล จํากัด1
บริษัท ท็อปแลนด พลาซา จํากัด1
บริษัท สุขอนันต ปารค จํากัด1
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแกน จํากัด
บริษัท เซ็นคาร (จํากัด) สาขาชุมพร
บริษัท ท็อปแลนด อาเขต จํากัด1
หจก .เจมส พาวิลเลี่ยน
บจก.พาราไดซ พารค1

01/02/2554
01/04/2553
06/04/2553
16/06/2553

31/01/2555
31/03/2556
05/04/2556
15/06/2556

บจก.เสริมไทย (2003)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บจก.เค.อาร.ชอปปงเซ็นเตอร
บมจ.เซ็นทรัล พัฒนา

01/08/2553
15/10/2553
01/09/2553
03/12/2553
15/12/2553
25/12/2553
01/03/2554
30/03/2554

31/07/2554
15/10/2554
31/08/2556
02/12/2556
14/12/2554
24/12/2554
28/02/2555
29/03/2557

บจก.สปดอัพเอ็นจิเนียร1
บจก.เอสที แอสเซท1
บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน (จํากัด) มหาชน
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร (จํากัด) มหาชน
บจก.ศรีสหคาม1
บจก.เดอะมอลลกรุป (สาขาทาพระ) 1
บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จํากัด1
บจก.ซีพีเอ็น เชียงราย

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

NOKIA เดอะมอลลบางกะป
สถานีรถไฟฟาบีทีเอส
บิ๊กซี สุขสวัสดิ์
เดอะมอลล ทาพระ
เชียงใหม 4
CT World
IT ฟวเจอรพารครังสิต สาขา 3
ฮารเบอร มอลล แหลมฉบัง
CT แจงวัฒนะ
Homepro บางนา
เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช
โนเกีย เฟสติวัล พัทยาบีช
เซ็นทรัล ชลบุรี
ดิจิตอลเกตเวย
โฮมเวิรค ราชพฤกษ
คารฟูร รมเกลา
โลตัส ลําลูกกา (คลอง 2)
กนกเพชร กาญจนบุรี
โลตัสสมุย ละไม
แหลมทอง บางแสน
ท็อปแลนดพลาซา พิษณุโลก
Kiosk ศูนยการคา สุขอนันต
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน
คารฟูร ชุมพร
ท็อป ไอที พิษณุโลก
Stand Alone ราชบุรี
ศูนยการคาพาราไดซ พารค ศรี
นครินทร
เสริมไทยพลาซา มหาสารคาม
BC-มหาชัย
เดอะมอลลโคราช สาขา 2
Samsung Shop CT Plaza-แจง
วัฒนะ
ตะวันนา บางกะป
สหไทยพลาซา ทุงสง
โรบินสัน ตรัง
กําแพงเพชร
เ หัวหิน นัดพบมารเกต
The Mall-ทาพระ สาขา 2
พันธุทิพย ประตูน้ํา
CT-Plaza เชียงราย

สวนที่ 2 หนา 69

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
1 อยูระหวางการดําเนินการตอสัญญา
2 ในกรณีที่คูสัญญาเปนบุคคลทั่วไป บริษัท เจมารท จํากัด (มหาชน) ทําการเชาชวงตอจากบุคคลนั้น

ธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีก: โครงการ IT Junction (Update ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
ณ ปจจุบัน บริษัททําสัญญาเชาพื้นที่สําหรับโครงการ IT Junction จํานวน 27 สาขา โดยมีสัญญาเชาจํานวน 32
สัญญา (โครงการหนึ่งโครงการจะมีสัญญาเชาหลายสัญญาเนื่องจากการขยายพื้นที่บริหารหรือการแบงสวน
สัญญาของผูใหเชา) มีรายละเอียดดังนี้
สาขา

เซ็นทรัลพัทยา
Big C ดอนเมือง
Big C นครปฐม
BTS ศาลาแดง
Big C ราชดําริ
Big C ระยอง
Big C ขอนแกน
Big C บางพลี
Big C ลาดพราว
Big C พระราม 2
Big C สมุทรปราการ
Big C สุขสวัสดิ์
Big C ธัญบุรี (คลอง 6)
Big C อยุธยา
Big C บานโปง
Big C บุรีรัมย
Big C เชียงราย
Big C หางดง
Big C หาดใหญ
Big C กระบี่
Big C ลําพูน
Big C ลพบุรี
Big C นวนคร
Big C ภูเก็ต
Big C สุราษฎรธานี
Big C พิษณุโลก
Big C อุดรธานี

จํานวนสัญญา

ระยะเวลาเชา

สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2

15/01/2553-14/01/2556
20/03/2553-19/03/2556
01/07/2553-30/06/25541
01/04/2552-31/03/25551

สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2

01/03/2553-28/02/2556
01/04/2552-31/03/25551

สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 1

01/02/2554-31/01/2557
01/02/2554-31/01/2557
16/06/2551-15/06/25541
16/01/2554-15/01/2557
01/08/2551-31/07/25541
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/04/2552-31/03/25551
01/05/2553-30/04/2556
01/10/2553-30/06/25541

หมายเหตุ
1 อยูระหวางการดําเนินการตอสัญญา
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5.1.4

เงินลงทุนในลูกหนี้ (Update ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
2552

เงินลงทุนในลูกหนี้ (ลานบาท)
มูลหนี้เต็มจํานวน (ลานบาท)
จํานวนบัญชี (ราย)
เงินลงทุนในลูกหนี้ตอราย (บาท/ราย)
มูลหนี้เต็มจํานวนตอราย (บาท/ราย)

2553

2554

118

159

359

3,758

4,137

12,342

196,623

220,777

614,899

745

601

584

19,114

18,738

20,072

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในลูกหนี้คงเหลือสุทธิจํานวน 359 ลานบาท จากบัญชีลูกหนี้
614,889 ราย คิดเปนเงินลงทุนในลูกหนี้ 584 บาทตอราย และมีมูลหนี้คงคางทั้งหมด 12,432 ลานบาท คิดเปน
มูลหนี้คงคางตอรายเปน 20,072 บาท
5.2

สินทรัพยหมุนเวียน

5.2.1 ลูกหนี้การคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท และบริษทั ยอย มีลูกหนี้การคา ตามรายละเอียดดังนี้
รายการ
ลูกหนี้จากการขายสินคา
ลูกหนี้จากการขายสินคาแบบผอนชําระ
ลูกหนี้การคาคาเชาและคาบริการที่เกี่ยวของ
ลูกหนี้การคา-คาบริการติดตามหนี้สิน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาสุทธิ

มูลคา (ลานบาท)
153.91
19.97
7.44
8.79
190.12
(1.18)
188.94

ลูกหนี้จากการขายสินคาสวนใหญเปนลูกหนี้จากการจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ในรูปแบบการคาสง ซึ่งจะมีอายุ
หนี้ตั้งแต 1-30 วัน ขึ้นอยูกับการใหเครดิตของลูกคาแตละราย ลูกหนี้จากการขายสินคาผอนชําระ เปนลูกหนี้
จากการจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่เงินผอน (Pay Easy) โดยมีระยะเวลาการผอนโดยเฉลี่ยประมาณ 6-18 เดือน
ลูกหนี้การคาคาเชาและคาบริการที่เกี่ยวของ เปนลูกหนี้ที่เกิดจากธุรกิจใหเชาพื้นที่ ซึ่งโดยปกติบริษัทจะให
เครดิตเทอมกับกลุมลูกคาดังกลาวในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน สําหรับลูกหนี้คาบริการติดตามหนี้สินเปนลูกหนี้
การคาของเจเอ็มทีที่ดําเนินธุรกิจเรงรัดติดตามหนี้สิน ซึ่งไดรับคาบริการเปนคาคอมมิชชั่นตามสัดสวนของเงินที่
ติดตามได โดยมีเครดิตเทอมระหวาง 30-90 วัน
5.2.2 สินคาคงคลัง
เนื่องจากราคาสินคาประเภทโทรศัพทเคลื่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนและลดราคาอยูเปนประจําตามกลไกตลาด
บริษัทจึงใหความสําคัญในการบริหารสินคาคงคลังอยางมาก โดยมีนโยบายการบันทึกบัญชีสินคาคงคลังดวย
ราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตวาราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธี First in
First out (FIFO) ของตนทุนในการซื้อซึ่งประกอบดวยราคาสินคาและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อ
สินคานั้น เชน คาภาษีอากร คาขนสงหักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา สวนมูลคาสุทธิที่คาดวา
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จะไดรับจะประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ หักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้น
ขายได บริษัทไดตั้งเผื่อการลดมูลคาสินคาลาสมัย สินคาเคลื่อนไหวชา หรือ เสื่อมคุณภาพ โดยพิจารณาจากการ
ประเมินสถานการณดานการตลาดเปนสําคัญ และประมาณการจากอายุของสินคาคงเหลือดังนี้
สินคาคงเหลือ (วัน)
90-180
181-270
271-365
> 365 วัน

อัตราคาเผื่อมูลคาลดลง
25%
25-50%
50-70%
100%

อีกทั้งบริษัทยังนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนระบบควบคุมการบริหารสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพ โดย
มีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Oracle ในการตรวจสอบสินคาคงคลังและระยะเวลาในการถือครองอยางละเอียด
และรายงานผลใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ อีกทั้งมีการวางแผนการสั่งซื้อและจัดจําหนายรวมกับ
ผู ผ ลิ ต โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ โดยอาศั ย ฐานข อ มู ล ที่ มี อ ยู ใ นการบริ ห ารสิ น ค า คงคลั ง ดั ง กล า วได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท และบริษัทยอย มีสินคาคงเหลือตามรายละเอียดดังนี้ (Update ขอมูล ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
ประเภทธุรกิจ

ลานบาท

สินคาคงเหลือ
หัก: สํารองเผื่อผลขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพ
ลูกหนี้การคาสุทธิ
5.3

516.74
(10.72)
506.02

เครื่องหมายการคา
เครื่องหมายการคา

สินคา

โทรศัพทมือถือ

15/07/2545

17/09/2554

ทะเบียน
เลขที่
ค163644

สินคา

โทรศัพทมือถือ

10/02/2547

25/03/2556

ค192072

บริการ

จัดการธุรกิจดานจําหนายสินคา
โทรศัพทมือถือและอุปกรณ

26/04/2548

05/05/2557

บ26131

สินคา

โทรศัพทมือถือ

26/04/2548

05/05/2557

ค218450

สินคา

อุปกรณตอพวงโทรศัพทมือถือ

23/03/2549

25/04/2558

ค238716

บริการ

บริการจัดการธุรกิจดานจําหนายสินคา
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

11/05/2549

25/04/2558

บ30038

บริการ

บริการรับชําระคาสินคาและบริการ

30/03/2549

25/04/2558

บ29603

ประเภท

รายการ
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บริการ

บริการจัดการธุรกิจดานการจําหนาย
สินคาประเภทโทรศัพทมือถือและ
อุปกรณตอพวง

30/03/2549

25/04/2558

บ29604

บริการ

บริการจัดการธุรกิจแฟรนไชส

30/03/2549

25/04/2558

บ29605

บริการ

30/03/2549

25/04/2558

บ29606

บริการ

บริการซอมแซมบํารุงรักษา
โทรศัพทมือถือและอุปกรณตอพวง
บริการใหเชาพื้นที่เพื่อจําหนายสินคา

30/03/2549

25/04/2558

บ29321

บริการ

บริการจัดจําหนายสินคา

13/07/2550

02/07/2560

บ9748

บริการ

บริการใหเชาพื้นที่เพื่อจําหนายสินคา

13/02/2551

09/01/2560

บ37163

บริการ

บริการขนสงสินคาทางบก

31/03/2551

12/06/2560

บ37739

บริการ

21/09/2551

26/09/2560

บ40110

21/09/2551

26/09/2560

บ40111

08/05/2551

29/05/2560

บ38184

27/10/2552

15/09/2561

บ44463

21/04/2553

20/04/2562

ค313953

บริการ

บริการ นําสินคาหลายชนิดมารวมกัน
เพื่อประโยชนของผูซื้อ
บริการ นําสินคาหลายชนิดมารวมกัน
เพื่อประโยชนของผูซื้อ
บริการดานการจําหนายสินคาประเภท
โทรศัพทและอุปกรณโทรศัพท
MEMORY MASTER (มีรูป
โทรศัพทมือถือ 2 เครื่อง และ ลูกศร
วนรอบ 2 เสน(
โทรศัพทมือถือ อุปกรณเสริม
โทรศัพทมือถือ
บริการจัดการอสังหาริมทรัพย

28/06/2553

23/02/2562

บ47107

บริการ

บริการจัดการอสังหาริมทรัพย

รออนุมัติ

สินคา

โทรศัพทมือถือและอุปกรณตอพวง

รออนุมัติ

บริการ

บริการสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อ

รออนุมัติ

บริการ

ใหบริการตัวแทนเรงรัดหนี้สิน

รออนุมัติ

สินคา

ซอง,กรอบมือถือ

รออนุมัติ

สินคา

ซอง,กรอบมือถือ

รออนุมัติ

สินคา

โทรศัพท jFone

รออนุมัติ

บริการ
บริการ
บริการ

สินคา

5.4

นโยบายการลงทุน

5.4.1 นโยบายลงทุนในบริษทั ยอย
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ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554 บริ ษั ท มี ก ารลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ย ซึ่ ง มี มู ล ค า เงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ร าคาทุ น ทั้ ง หมด
120,000,000 บาท โดยสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยคิดเปนรอยละ 6.97 ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้นโยบายการ
ลงทุนในบริษัทยอยจะเปนธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท มีศักยภาพในการเติบโต สามารถสรางรายได
และผลกําไร รวมทั้งสงเสริมการใหบริการแกลูกคาของบริษัท และแยกประเภทกลุมลูกคาที่แตกตางอยางชัดเจน
สําหรับนโยบายการบริหารงานของบริษัทยอยจะเปนไปตามนโยบายของบริษัท โดยมีตัวแทนจากบริษัทเขาเปน
กรรมการเพื่อรวมในการบริหารงานในบริษัทยอยนั้น ทั้งนี้ในการลงทุนจะเปนไปไดทั้งในรูปแบบการรวมทุน การ
ลงทุนบางสวน และลงทุนเองทั้งหมด อยางไรก็ดี บริษัทไมมีนโยบายการในการลงทุนที่บริษัทไมสามารถสง
ตัวแทนบริษัทไปเปนกรรมการของบริษัทนั้นๆได
รายละเอียดการลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
ชื่อบริษัทยอยของบริษทั
สัดสวนการลงทุน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด
99.99

มูลคาเงินลงทุน
120,000,000

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 เจเอ็มที ไดจัดตั้ง บริษัท เจ เอ็ม ที พลัส จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการ
ติดตามหนี้สินแทนที่เจเอ็มที ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดยปจจุบัน เจเอ็มที อยูระหวางการโอนธุรกิจคาด
วาจะแลวเสร็จภายในป 2556
ชื่อบริษัทยอยของเจเอ็มที
สัดสวนการลงทุน
มูลคาเงินลงทุน
บริษัท เจ เอ็ม ที พลัส จํากัด
99.99
1,000,000
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 บริษัทไดจัดตั้ง บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (บริษัทถือหุนสัดสวนรอย
ละ 99.99) ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจบริหารพื้นที่ในลักษณะตางๆ ทั้งนี้ปจจุบันบริษัทอยู
ระหวางการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทคาดวาจะโอนยายธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีกจากบริษัทไปให
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด แลวเสร็จภายในป 2556
ชื่อบริษัทยอยของบริษทั
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด

สัดสวนการลงทุน
99.99

มูลคาเงินลงทุน
1,000,000

5.4.2 นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทไมมีนโยบายในการลงทุนในหลักทรัพย นอกจากการลงทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานหลักของบริษัท
5.5

สัญญาทีเ่ กี่ยวของ

5.5.1 สัญญามีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจรานคาปลีก
สัญญาตัวแทนจําหนาย
คูสัญญา
ตัวแทนจําหนาย : บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ผูขาย
: บริษัท ยูไนเต็ด ดิลทริบิวชั่น จํากัด
สินคา
ผลิตภัณฑภายใตชื่อยี่หอ NOKIA
อายุของสัญญา
สัญญามีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ลงนาม (1 เมษายน 2552) และไมมีวันสิ้นสุด ยกเวนฝาย
ใดจะบอกเลิกสัญญา โดยคูสัญญาตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 30 วัน
ลักษณะของสัญญา การสั่งสินคา
: ตัวแทนจําหนายตองสั่งสินคาเปนคราวๆไป
ราคาสินคา
: ตัวแทนจําหนายและผูขายเปนผูร วมกําหนดราคา
การชําระเงิน
: ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบสั่งซื้อแตละคราว
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หมายเหตุ

รับประกัน
: ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยสินคาตองอยูในสภาพดี ตามสภาพ
การใชงานทั่วไป
เปนสัญญาที่มเี งือ่ นไขในการเปดเผย จึงไมสามารถเปดเผยได แตไมไดมีเงือ่ นไขการคาที่ไม
ปกติ

ผูรวมธุรกิจ
: บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ผูขาย
: บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชั่น จํากัด
สินคา
โทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริม และอุปกรณสวนประกอบตางๆ
อายุของสัญญา
สัญญามีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ลงนาม (2 ธันวาคม 2552) และเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
ตามสัญญาใหขยายระยะเวลาออกไปอีกคราวละ 1 ป โดยอัตโนมัติ เวนแตฝายใดฝายหนึ่ง
จะบอกเลิกสัญญา โดยคูสัญญาตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 30 วัน
ลักษณะของสัญญา การสั่งสินคา
:ตัวแทนจําหนายตองสั่งสินคาเปนคราวๆไป
ราคาสินคา
: ผูขายเปนคนกําหนดราคาขาย
การชําระเงิน
: ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามเงื่อนไขในแตละครัง้
: ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยสินคาตองอยูในสภาพดี ตามสภาพ
รับประกัน
การใชงานทั่วไป
การบอกเลิกสัญญา หากคูสัญญาตองการบอกเลิก ตองแจงคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาไมนอ ยกวา 30 วัน
อยางไรก็ตามหากมีฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามขอกําหนดเงื่อนไขของสัญญา และ
คูสัญญาไมดําเนินการแกไขภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่แจงเปนลายลักษณอักษร คูสญ
ั ญา
อีกฝายสามารถบอกเลิกสัญญาไดทันที
หมายเหตุ
เปนสัญญาที่มเี งือ่ นไขในการเปดเผย จึงไมสามารถเปดเผยได แตไมไดมีเงือ่ นไขการคาที่ไม
ปกติ
คูสัญญา

สัญญารวมธุรกิจจัดจําหนาย
คูสัญญา
ผูรวมธุรกิจ
: บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ผูขาย
: บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชั่น จํากัด
สินคา
จําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ iPhone และบริการทีเ่ กีย่ วของกับโทรศัพทเคลื่อนที่ iPhone
อายุของสัญญา
สัญญามีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ลงนาม (8 มีนาคม 2553) และมีผลบังคับใชตราบเทาที่ผู
รวมกิจการยังคงจําหนาย iPhone หรือมีไวในครอบครองเพือ่ จําหนาย
หมายเหตุ
เปนสัญญาที่มเี งือ่ นไขในการเปดเผย จึงไมสามารถเปดเผยได แตไมไดมีเงือ่ นไขการคาที่ไม
ปกติ
สัญญาโครงการบัตรเติมเงินและบริการ Happy
คูสัญญา
ผูจัดการโครงการ : บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ผูขาย
: บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชั่น จํากัด
สินคา
บัตรเติมเงิน และบริการ Happy ในทุกเขตพื้นทีใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ
อายุของสัญญา
สัญญามีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ลงนาม 1 กรกฎาคม 2554 จนถึง 30 ธันวาคม 2556
ทั้งนี้การตอสัญญาใหเปนดุลยพินิจของผูขายในการพิจารณาตอสัญญา ทั้งนี้ผูขายจะ
ดําเนินการบอกกลาวลวงหนาอยางเปนลายลักษณอักษร
สวนที่ 2 หนา 75

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

ลักษณะของสัญญา

JMART ตกลงเขารวมโครงการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายสินคาและบริการ Happy ใหมี
ความเผยแพรหลายกวางขวางและเปนระบบ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อจัดจําหนายและ
กระจายสินคาและบริการ Happy ไดตรงตามความตองการ

สัญญาเชาพื้นทีห่ องชุดอาคารสํานักงาน
คูสัญญา
ผูเชา : บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ผูใหเชา : บริษัท เอช-ฟนิกซ พร็อพเพอรตี้ จํากัด
ขนาดของพื้นที่
2.144.10 ตารางเมตร
อายุของสัญญา
1 ป 3 เดือน นับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 โดยหาก ผูเชา
ตองการจะเชาสถานที่ตอไป ผูเ ชาจะตองแจงผูใ หเชาทราบเปนลายลักษณอักษรกอนที่
สัญญาเชาจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 3 เดือน โดยผูใ หเชาทรงไวซึ่งสิทธิในการที่จะขึ้นคาเชา
คาบริการ การพิจารณาที่จะใหตอหรือไมใหตอสัญญาก็ได
สัญญาเชาโกดังเก็บสินคา
คูสัญญา
ผูเชา
: บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ผูใหเชา
: นายพิศณุ พงษอชั ฌา
อายุของสัญญา
3ป เริ่มตั้งแต 1 กรกฎาคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2556 โดยหากผูเชาตองการจะเชา
สถานที่ตอไป ผูเชาจะตองแจงหรือตกลงกันกันกอนที่สัญญาเชาจะสิ้นสุดลงไมนอ ยกวา 2
เดือน
5.5.2 สัญญาทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจบริหารพื้นที่โครงการ IT Junction
เจมารททําสัญญาเชาพื้นที่คาปลีกกับผูเชารายยอยและผูใ หเชาพื้นที่ ณ ปจจุบัน บริษทั ทํา สัญญาระหวางผูให
เชาพื้นที่ทั้งหมด 32 สัญญา โดยตัวอยางลักษณะสัญญามีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะสัญญาเชาพื้นที่คาปลีกกับผูเชารายยอย
คูสัญญา
ผูใหเชา : บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
อายุของสัญญา
ตั้งแต 1 เดือนถึง 3 ปโดยขึ้นอยูกบั เงื่อนไขของแตละสัญญา โดยหาก ผูเชาตองการจะเชา
สถานที่ตอไป ผูเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบเปนลายลักษณอักษรกอนที่สัญญาเชาจะสิ้นสุด
ลงไมนอยกวา 60 วัน
การชําระคาเชา
ผูเชาตกลงนําเงินคาเชาไปชําระใหแกผูเชาตามเงือ่ นไขและสถานทีท่ ี่ตกลงกันไว
หลักประกัน
ในกรณีที่ผเู ชาผิดสัญญา ในกรณีใดก็ตาม ผูเชายินยอมใหผใู หเชาริบเงินประกันทั้งหมดได
ทันที โดยผูเ ชาจะไมไดโตแยงทักทวง หรือเรียกรองคืนไมวากรณีใดๆ
ลักษณะสัญญาเชาพื้นที่คาปลีกกับผูใหเชาพื้นที่
คูสัญญา
ผูเชา : บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ผูใหเชา : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
รายละเอียด
สัญญาเชาพื้นที่บางสวนของอาคารศูนยการคา บิ๊กซี ซูเปอรเซนเตอร เพื่อวัตถุประสงคใน
การประกอบกิจการ “IT Junction” โดยการแบงพื้นที่ใหเชาแกรานคารายยอย
อายุของสัญญา
3 ป เริ่มตั้งแต 1 เมษายน 2552 ถึง 31 มีนาคม 2555
สวนที่ 2 หนา 76

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

คาเชา

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร เก็บคาเชาเปนรายเดือน

5.5.3 สัญญาทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจเรงรัดติดตามหนี้สนิ
เจเอ็มที มีการทําสัญญาเรงรัดติดตามหนี้สินกับผูวา จางในแตละราย ซึ่งจะแตกตางกันตามลักษณะมูลหนี้ และ
เงื่อนไขสัญญาของผูวาจาง ซึ่งบริษัทรับจางติดตามเรงรัดหนี้สนิ จากผูวาจาง 2 กลุม คือ กลุมธนาคาร และกลุม
สถาบันการเงินทีไ่ มใชธนาคาร
ลักษณะสัญญากับผูธรุ กิจเรงรัดติดตามหนี้สิน
คูสัญญา
ผูวาจาง : ธนาคาร/สถาบันการเงินทีไ่ มใชธนาคาร
ผูรับจาง : บริษัท เจเอ็มที จํากัด (เจเอ็มที)
อายุของสัญญา
365 วัน
ขอบเขตของ
สัญญา
การดําเนินการ
การสงคืน
การยกเลิกสัญญา
อื่นๆ

ผูรับจางจะดําเนินการใหบริการแกธนาคารในกรณีติดตามเรงรัดหนี้ รวมทั้ง ฟองรอง
ดําเนินคดี สืบทรัพย และบังคับคดี โดยตองไดรับมอบหมายในแตละครั้ง
- ติดตามทางโทรศัพทในชวงเวลา 8-18 น. และนําสงจดหมายติดตามหนี้ในกับลูกหนี้
- ไมเรียกเก็บกับญาติพี่นองของลูกหนี้
ผูรับจางตองสงมอบบัญชีภายในระยะเวลาที่ตกลงไว
หากฝายใดจะบอกยกเลิกสัญญา จะตองแจงคูสัญญาเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยาง
นอย 30 วัน
- ไมเปดเผยความลับลูกหนี้

5.5.4 สัญญาทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
เจเอ็มทีทําสัญญาซื้อหนี้ดอยคุณภาพมาบริหารเพื่อหารายได จากกลุมธนาคารและกลุมสถาบันการเงินที่ไมใช
ธนาคาร รวมทั้งสิ้น 31 สัญญา ตามลําดับ
ลักษณะสัญญาธุรกิจบริหารหนีด้ อยคุณภาพ
คูสัญญา
ผูรับโอน : บริษัท เจเอ็มที จํากัด (เจเอ็มที)
ผูโอน : ธนาคาร/สถาบันการเงินทีไ่ มใชธนาคาร
ลักษณะของสัญญา โอนและรับโอนบัญชีลูกหนี้รวมถึงสิทธิประโยชนทั้งหลายตามกฎหมาย ที่ผูโอนตกลงโอน
ใหแกผูรับโอน อีกทั้งผูโอนจําเปนตองจัดสงสัญญาลูกหนี้และเอกสารขอมูลทั้งหมดที่
เกี่ยวของใหแกผรู ับโอน
หมายเหตุ
บริษัทจะซื้อลูกหนี้ที่มีเอกสารสําคัญครบถวนเทานัน้
สัญญาเชาพื้นทีห่ องชุดอาคารสํานักงาน
คูสัญญา
ผูเชา : บริษัท เจเอ็มที จํากัด
ผูใหเชา : บริษัท เอช-ฟนิกซ พร็อพเพอรตี้ จํากัด
ขนาดของพื้นที่
1,589.48 ตารางเมตร
สวนที่ 2 หนา 77

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

อายุของสัญญา

1 ป 3 เดือน นับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 โดยหาก ผูเชา
ตองการจะเชาสถานที่ตอไป ผูเ ชาจะตองแจงผูใ หเชาทราบเปนลายลักษณอักษรกอนที่
สัญญาเชาจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 3 เดือน โดยผูใ หเชาทรงไวซึ่งสิทธิในการที่จะขึ้นคาเชา
คาบริการ การพิจารณาที่จะใหตอหรือไมใหตอสัญญาก็ได

สวนที่ 2 หนา 78

