บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหวางกัน

11.1 รายละเอียดการะหวางกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ

คุณพิศณุ พงษอัชฌา
มีความสัมพันธกบั เจมารท ดังนี้
- เปนประธานกรรมการบริษัท
- เปนพี่ชายของคุณยุวดี พงษอัชฌา
- เปนผูถือหุนของบริษัท รอยละ 0.15
ของทุนชําระแลว

มูลคารายการ (บาท)
ประเภทรายการที่กระทําโดยบริษัท

ป 2554

เชาโกดังเก็บสินคา

เลขที่ 35 ซ. ลําสาลี แขวงหัวหมาก เขต
บางกะป กรุงเทพฯ ซึ่งสัญญาเชามีอายุ 3
ป เริ่มตั้งแต 1 ก.ค. 2553 ถึง 30 มิ.ย.
2556 โดยมีอัตราคาเชา 70,000 บาทตอ
เดือน
- คาเชาโกดัง
- เจาหนี้คาเชาโกดัง

บริษทั ที.เอ.เอส. แอสเซ็ท จํากัด
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาคารที่พักอาศัย
โดยมีที่ตั้งสํานักงานใหญที่ 192 หมู 1
หมูบานโปงแยง ถนนแมรมิ สะเมิง ตําบล
โปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
มีความสัมพันธกบั บริษัท เจ มารท จํากัด

840,000
-

ซื้อที่ดิน
ที่ดินเปลาจํานวน 1 แปลง เนื้อที่ 5 ไร 78
ตารางวา ตั้งอยูที่ ถนนรามคําแหง
(สุขาภิบาล 3) แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กรุงเทพมหานคร

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ป 2553

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผล เนือ่ งจากบริษัทมีพื้นทีไ่ ม
เพียงพอในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณและเครือ่ งตบแตง
ดังนั้นบริษัทจึงจําเปนที่จะตองเชาโกดังเพื่อเพิ่มพื้นที่
ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณและเครือ่ งตกแตง
ประกอบกับสถานที่ตั้งดังกลาวอยูใ กลเคียงกับ
สํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งสะดวกตอการขนยาย
840,000* โดยอัตราคาเชาเปนราคาตลาด และเงื่อนไขเปนไป
- ตามปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคาเชาสําหรับ
พื้นที่ในบริเวณใกลเคียง
บริษัทมีความจําเปนตองซื้อที่ดนิ ดังกลาวเพื่อใชสราง
อาคารสํานักงานของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งใช
เปนคลังสินคาของบริษัท เนือ่ งมาจากพื้นที่อาคาร
สํานักงานและคลังสินคาของบริษทั เดิมนัน้ มีพื้นทีใ่ ช
สอยอยางจํากัด ไมสามารถขยายพื้นที่ได บริษัทจึง
ไดซื้อที่ดินดังกลาวในราคา 80 ลานบาท ซึ่งต่ํากวา

*สัญญาฉบับนี้เปนสัญญาตอเนือ่ งจากสัญญาฉบับเดิม ดังนั้นมูลคารายการในป 2553 จึงมีมูลคาเทากับ 840,000 บาท หรือ คาเชาเต็มป
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ (บาท)
ประเภทรายการที่กระทําโดยบริษัท

- ราคาซื้อที่ดิน
(มหาชน) ดังนี้
- เปนบริษัททีม่ ีกรรมการและผูถ ือหุนใหญ - เจาหนี้คาซื้อที่ดิน
รวมกับเจมารท โดยคุณยุวดี พงษอัชฌา
ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการและเปนผูถอื หุน
ใหญของบริษัทเจ มารท จํากัด (มหาชน)
เปนกรรมการและผูถ ือหุนใหญของบริษัท
ที เอ เอสฯ

ป 2554

80,000,000
-
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ป 2553

ราคาประเมิน (บริษัท เยียร แอพไพรซัล จํากัด) ที่
- ราคา 114.29 ลานบาท
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการ
ดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล
นอกจากนั้นรายการดังกลาวมีขนาดรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบ
แทนเทากับรอยละ 22.20 ของมูลคาสินทรัพยรวม
ของบริษัทและบริษัทยอย และ หากนับรวมรายการ
ไดมา ชวง 6 เดือนกอนหนาจะทําใหมีขนาดรายการ
เทากับรอยละ 52.73 มูลคาสินทรัพยรวมของบริษทั
และบริษัทยอย
อีกทั้งรายการดังกลาวจัดเปนรายการเกี่ยวโยง
โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 14.04 ของ
สินทรัพยที่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทยอย
ดังนั้นบริษัทตองมีการจัดการประชุมผูถ ือหุนเพือ่ ขอ
อนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวดวยคะแนนไมต่ํา
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุน
ที่มาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับ
รวมสวนของผูถ ือหุนที่มสี วนไดเสีย
ซึ่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมผูถ ือหุน
ไดอนุมัตริ ายการดังกลาว

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย จํากัด
(มหาชน) ดําเนิน ธุรกิจใหบริการสินเชือ่ เชา
ซื้อ สินเชือ่ บัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล
และธุรกิจการซือ้ สิทธิเรียกรอง โดยมีที่ตั้ง
สํานักงานใหญที่ 159 ชั้น 1-2 อาคารเสริม
มิตรทาวเวอร ถนนอโศก(สุขุมวิท 21 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
มีความสัมพันธกบั บริษัทเจ มารทจํากัด
(มหาชน) ดังนี้
- เปนบริษัททีม่ ีกรรรมการรวมกับเจมารท
โดยคุณเดช บุลสุข ดํารงตําแหนงกรรม
การอิสระ ของเจมารทและดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจ สอบ
ของบมจ. อิออน ธนสินทรัพย

มูลคารายการ (บาท)
ประเภทรายการที่กระทําโดยบริษัท

ป 2554

ใหเชาพื้นที่
ลานโปรโมชั่น IT Junctionระยอง (สัญญา
เชาเปนรายวัน)
59,000
804,528

- รายไดคาเชา
- เงินประกันคาเชา

เรียกเก็บคาธรรมเนียมแนะนําลูกคา
เปนรายไดคาสงเสริมการขายที่เรียกเก็บ
คาบริการตอรายสําหรับลูกคาที่ใชบริการ
สินเชื่อเชาซื้อผานอิออน และเรียกเก็บคา
ธรรมเนียมแนะนําลูกคาจากอิออนตาม
รายการที่เกิดขึ้นจริง
- รายไดคาสงเสริมการขาย

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ป 2553

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทบริหาร
พื้นที่เชาโดยจัดสรรให อิออน เชาตอ โดยคาเชาและ
คาบริการสาธารณูปโภค มีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากอัตราคาเชาเปนราคาตลาด เมื่อ
42,400 เปรียบเทียบกับอัตราคาเชาสําหรับพื้นที่ในบริเวณ
804,258 ใกลเคียงและราคาเชนเดียวกับผูเชารายอื่น และเปน
อัตราเดียวกับทีเ่ รียกเก็บกับลูกคาทั่วไป และทั้งนี้ อิ
ออนมีเงื่อนไขระยะเวลาการชําระเดียวกันกับลูกคา
ทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทําธุรกิจ
เชาซื้อผานอิออน เปนการดําเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัทเปนไปตามรายการทีเ่ กิดขึ้นจริง และมีความ
สมเหตุสมผลและยุติธรรม

7,047,495
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7,074,442

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ

มูลคารายการ (บาท)
ประเภทรายการที่กระทําโดยบริษัท

ป 2554

รับจางติดตามทวงถามหนี้สิน
เปนการใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สินและ
รับ-สงเอกสาร
- รายไดรับจางติดตาม

25,587,478

รายการลูกหนี้คางชําระรวม
จากการที่บริษัททําธุรกรรมในดานการให
เชาพื้นที่ เรียกเก็บคาธรรมเนียมแนะนํา
ลูกคา และรับจางติดตามทวงถามหนี้สิน
ทําใหบริษัทมีลูกหนี้บริษัท อิออน ธน
สินทรัพย จํากัด จํานวนหนึ่ง
ลูกหนี้การคา - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย
จํากัด

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ป 2553

คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา การ
ใหบริการติดตามหนี้สินและรับ-สงเอกสาร เปนการ
ดําเนินธุรกิจปกติของ เจ เอ็ม ที โดยมีอัตรา
คาบริการที่เหมาะสม และเปนราคาตลาด สามารถ
25,744,571 เทียบเคียงกับลูกคารายอื่นๆ ได

คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวาระยะเวลา
การให credit term มีความสมเหตุสมผลและยุติธรรม
เนื่องจากบริษัทมี Credit term กับ อิออน ไมเกิน 30
วัน ซึ่งเปนระยะ Credit term เดียวกันกับที่เรียกเก็บ
กับลูกคาทั่วไป
10,111,762
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9,397,729

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
11.2 มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติรายการระหวางกัน
บริษัทไดมีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยจะกําหนดใหผูบริหารหรือผูที่มี
สวนไดสวนเสียจะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได และกรณีที่มีรายการระหวางกันของ
บริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะจัดใหมีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจําเปนของการเขาทํา
รายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดานราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเงื่อนไขตางๆใหเปนไปตาม
ลักษณะการดํ าเนิน การคาปกติใ นตลาดและมี การเปรีย บเทียบราคาที่ เกิดขึ้ นกับบุคคลภายนอก
ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีบุคคลที่มี
ความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี หรือผูประเมินราคาอิสระ หรือสํานักงานกฎหมาย เปนตนที่เปนอิสระจาก
บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวความเห็นของบุคคลที่มี
ความรูความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถ ือหุนแลวแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษทั
11.3 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวาจะเปนไปดวย
ความสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พรอมทั้งผานการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
อยางถูกตอง และจะเปดเผยชนิดและมูลคาของรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงภายใต
ประกาศและขอบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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