บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
14. รายการระหว่ างกัน
1. รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ องหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่มีนยั สำคัญที่
เกิดขึ ้นในปี 2556 ที่ผ่ำนมำ โดยได้ แสดงรำยละเอียดรำยกำร และยอดคงเหลือสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ในงบกำรเงิน
สำหรับงวดสิ ้นสุดวันดังกล่ำว บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ได้ แก่ บุคคลหรื อกิจกำรต่ำงๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย โดยกำรเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน หรื อมีกรรมกำรร่วมกัน รำยกำรที่มีขึ ้นกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ได้ กำหนดขึ ้น โดยใช้ รำคำตลำดหรื อในรำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ
อย่ำงไรก็ดี สำหรับรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่เกิ ดขึ ้นภำยหลังวันที่ 31 พฤษภำคม 2556 จะไม่ถกู
พิจำรณำในฐำนะรำยกำรระหว่ำงกันสืบเนื่องมำจำกบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยดำเนินกำรปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นส่งผลให้ บริ ษัท
ฯ ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 89.98 99.99 99.99 และ 99.99 ใน CNC JGL SPZ และ JPM ตำมลำดับ นอกจำกนี ้ ตำมมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรบริ หำรครัง้ ที่ 7/2557 วันที่ 12 มีนำคม 2557 สำหรับ CNC JGL และ SPZ จะทำกำรปิ ดและ
ชำระบัญชีหลังจำกโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 2 และ 3 เมื่อโครงกำรปิ ดกำรขำย โอนกรรมสิทธิ์ และจัดตังนิ
้ ติบคุ คลแล้ วเสร็ จ โดย
บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 ทิวลิป สแควร์ เดอะไมอำมี่ และโครงกำรอื่นๆ ในอนำคตภำยใต้ บริ ษัท
เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) ต่อไป
2. รายละเอียดและลักษณะความสัมพันธ์ ของบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ มี ี การทา
รายการระหว่ างกันกับบริษัทฯ
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริษัท ไชน่ำเซ็นเตอร์ (สำทร-กัลปพฤกษ์ )
จำกัด (“CNC”)
บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้ นท์แลนด์ จำกัด
(“JGL”)
บริษัท สำเพ็ง 2 พลำซ่ำ จำกัด (“SPZ”)
บริษัท เจ.เอส.พี พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเมนท์
จำกัด (“JPM”)
บริษัท ธนเสฏฐ์ ทำวเวอร์ จำกัด

บริษัท สยำม ดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
-

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 89.98 และมีกรรมกำรชุดเดียวกับบริษัทฯ
ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และมีกรรมกำรชุดเดียวกับบริษัทฯ
ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และมีกรรมกำรชุดเดียวกับบริษัทฯ
ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และมีกรรมกำรชุดเดียวกับบริษัทฯ
ประกอบธุรกิจรับบริหำรจัดกำรธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ให้ เช่ำ
- ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นในบจก.ธนเสฎฐ์ ทำวเวอร์ ได้ แก่ นำยทนงศักดิ์ มโน
ธรรมรักษำ ถือหุ้นในสัดส่วน 20% และนำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ถือหุ้นในสัดส่วน 40%
- ประกอบธุรกิจให้ เช่ำอำคำรสำนักงำน
- อดีตกรรมกำรผู้มีอำนำจ คือ นำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ รองกรรมกำร
ผู้จดั กำร/ บุตรชำยนำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ)
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บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริษัท ที ซี อำร์ โฮมมำร์ ท จำกัด

บริษท รุ่งถำวรค้ ำไม้ จำกัด

บริษัท เพำเวอร์ พริน้ ท์ จำกัด

บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท ดิ อินฟิ นิท คอนสตรัคชัน่ จำกัด

บริษัท พระรำม3 เทรดเซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท กู๊ด เมอร์ ริท ซิตี ้ จำกัด

บริษัท กู๊ดเมอริท ซิตี ้โฮม จำกัด

บริษัท กู๊ด เมอร์ ริท แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด

บริษัท เมอร์ ริทแลนด์ จำกัด

บริษัท วีไอพีลิฟวิงแลนด์ จำกัด

บริษัท พำนทอง วิลเลจ จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
- ประกอบกิจกำรซื ้อและจำหน่ำยวัสดุกอ่ สร้ ำงและเครื่องใช้ ไฟฟ้ำ
- กรรมกำร/ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ ญำติสนิทนำยยงศีล รุ่งชีวำ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/
กรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม)
- ประกอบธุรกิจค้ ำวัสดุก่อสร้ ำง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในกำรก่อสร้ ำง
- กรรมกำร/ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ ญำติสนิทนำยยงศีล รุ่งชีวำ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/
กรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม)
- ประกอบกิจกำรประกอบกิจกำรขำยไม้ แปรรูปทุกชนิด
- กรรมกำร/ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ ญำติสนิทของ นำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ (กลุม่ ผู้ถือ
หุ้นใหญ่/ รองกรรมกำรผู้จดั กำร/ บุตรชำยนำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ)
- ประกอบธุรกิจบริกำรพิมพ์หนังสือ
- กรรมกำร/ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรบริหำร/
รองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)
- ประกอบธุรกิจนำยหน้ ำขำยประกันวินำศภัย
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่ เคยเป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใน
บริษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556
- ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำง
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยปรีชำ ชนินทร์ โกญจนำท (กลุม่ เดียวกับนำยทนงศักดิ์
มโนธรรมรักษำ)
- ประกอบธุรกิจ ให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่ เคยเป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
ในบริษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556
- ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำงสุวรรณี สุขศรีกำร (ภรรยำนำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่
เคยเป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31
พฤษภำคม 2556)
- ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยปรีชำ ชนินทร์ โกญจนำท (กลุม่ เดียวกับนำยทนงศักดิ์
มโนธรรมรักษำ)
- ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่ เคยเป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
ในบริษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556
- ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยปรีชำ สวำทยำนนท์ และ นำยวิชยั สวำทยำนนท์ ซึง่
เป็ นญำติสนิทของนำยพงษ์ ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
- ประกอบธุรกิจให้ เช่ำ ขำย ซื ้อ และดำเนินกำรด้ ำนอสังหำริมทรัพย์
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำงสุวรรณี สุขศรีกำร ภรรยำของนำยประโยชน์ สุขศรีกำร
ซึง่ เคยเป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31
พฤษภำคม 2556

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 63

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริษัท เมอร์ ริท บำงปู จำกัด

บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง บำงปะกง จำกัด

บริษัท ที.ที.เอ็น. อเวนิว จำกัด

นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
นำยวีระวิทย์ มโนธรรมรักษำ
นำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ
นำงสำวเกษณี สำรประสิทธิ์
นำยอำคม อัครวัฒนวงศ์
นำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์
นำยบุญยง สวำทยำนนท์
นำงทัศนีย์ สวำทยำนนท์
นำยปรีชำ สวำทยำนนท์
นำงสำววรษำ สวำทยำนนท์
นำงนงนุช ตันติประภำส
นำงทัศนีย์ นฤนำทดำรงค์
นำงมนุชนำถ นฤนำทดำรงค์
นำยยงศีล รุ่งชีวำ
นำงพัชรินทร์ พิพิธำรมย์
นำยพีระ นีรพิทกั ษ์

ลักษณะความสัมพันธ์
- ประกอบธุรกิจ อสังหำริมทรัพย์
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่ เคยเป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
ในบริษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556
- ประกอบธุรกิจ อสังหำริมทรัพย์
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่ เคยเป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
ในบริษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556
- ประกอบธุรกิจ อสังหำริมทรัพย์
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่ เคยเป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
ในบริษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556
- ประกอบธุรกิจ อสังหำริมทรัพย์
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมกำรบริษัท/ ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผู้มีอำนำจ ลง
นำม
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผู้มีอำนำจ ลงนำม/
บุตรชำยนำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ รองกรรมกำรผู้จดั กำร/ บุตรชำยนำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
- ภรรยำของกรรมกำรผู้จดั กำร
- บิดำของภรรรยำนำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของบริษัท ธนเสฎฐ์ ทำวเวอร์ จำกัด
- เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นในสัดส่วนรวมทังกลุ
้ ม่ 18%
- บิดำของนำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่โดย
ถือหุ้นในสัดส่วนรวมทังกลุ
้ ม่ 18%
- มำรดำของนำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยถือหุ้นในสัดส่วนรวมทังกลุ
้ ม่ 18%
- น้ องชำยของนำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ ซึง่ ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ นกลุม่
ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนรวมทังกลุ
้ ม่ 18%
- น้ องสำวนำยพงศ์ศกั ดิ์
สวำทยำนนท์ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ นกลุม่ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนรวมทังกลุ
้ ม่ 18%
- น้ องสำวนำยพงศ์ศกั ดิ์
สวำทยำนนท์ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ นกลุม่ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนรวมทังกลุ
้ ม่ 18%
- มำรดำของภรรยำนำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่)
- มำรดำของนำงสำวมนุชนำถ นฤนำทดำรงค์ (ผู้ถือหุ้นสัดส่วน 3%)
- น้ องภรรยำคุณพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่)
- ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วน 3%
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
- ภรรยำนำยยงศีล รุ่งชีวำ ซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
- กรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรบริหำร/รองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 64

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะความสัมพันธ์

นำงวรรณี นีรพิทกั ษ์
นำยพิรุฬห์ นีระพิทกั ษ์

- ภรรยำนำยพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/รองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)
- บุตรนำยพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/รองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)

นำยพิเชษฐ์ นีระพิทกั ษ์

- บุตรนำยพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/รองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)

นำยประโยชน์ สุขศรีกำร

นำยรังสรรค์ หวังไพฑูรย์

- อดีตผู้ถือหุ้นและกรรมกำรในบริษัทย่อย JGL CNC และ SPZ โดยได้ มีกำรขำยหุ้นในบริษัท
ย่อยทัง้ 3 แห่ง ให้ กบั กลุม่ นำยทนงศักดิ์
มโนธรรมรักษำ พร้ อมลำออกจำกกำรเป็ น
กรรมกำรในบริษัทย่อย ทัง้ 3 แห่งแล้ วเมื่อ พฤษภำคม 2556
- ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำร

นำงอัจฉศริยำ ดวงพลอย

- น้ องสำวนำยรังสรรค์ หวังไพฑูรย์ (ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำร)

นำงสุพร อัครวัฒนวงศ์

- มำรดำของภรรยำนำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ
- ภรรยำของกรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของบริษัท ธนเสฎฐ์ ทำวเวอร์ จำกัด
- ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สัดส่วนร้ อยละ 1.5

พ.ต.อ. ฐิ ตวัฒน์ สุริยฉำย

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 65

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
3. รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกันระหว่ างบริ ษัท เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) กับบุคคลหรื อกิจการที่อาจมีความขัดแย้ งประจาปี 2556 และสาหรั บงวด 3 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 2557
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
บจก. ไชน่ าเซ็นเตอร์ (สาทรกัลปพฤกษ์ ) “CNC”
- บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99
- ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ พั ฒ น ำ
อสังหำริ มทรัพย์ โครงกำรสำเพ็ง 2
เฟส 1

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 30 มี.ค.
31 ธ.ค. 56
มิ.ย.57
เงินกู้ยืมจำก CNC
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 50,298,959
ลดลงระหว่ำงงวด (50,298,959)
ยอดปลำยงวด
-

เงินกู้ยืมจำก CNC
บริษัทฯ ได้ ก้ ยู ืมเงินจำก CNC เพื่อชำระค่ำที่ดิน ที่
จะนำมำพัฒนำโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 และใช้
เป็ นเงินทุนในกำรพัฒนำที่ดินที่ซื ้อมำในขัน้ ต้ นของ
บริ ษั ทฯ โดยมีตั๋ว สัญ ญำใช้ เงิน ทัง้ หมด 3 ฉบับ
ได้ แก่
1) เลขที่ 56002 วันที่ 5 เมษำยน 2556 จำนวน ดอกเบี ้ยจ่ำย
50,000,000 บำท
2) เลขที่ 56004 วันที่ 25 มิถนุ ำยน 2556 จำนวน ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
150,580 บำท และ
3) เลขที่ 56005 วันที่ 25 มิถนุ ำยน 2556 จำนวน
148,379 บำท
โดยตัว๋ สัญญำใช้ เงินทัง้ 3 ฉบับ คิดอัตรำดอกเบี ้ย
8.25% ต่อปี และครบกำหนดเมื่อทวงถำม

ให้ เงินกู้ยืมแก่ CNC

419,201.49
-

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ CNC

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 66

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนเพื่อซื ้อที่ดินที่จะนำมำพัฒนำ
โครงกำรของบริษัทฯ (สำเพ็ง 2 เฟส 4) และอีกส่วนหนึ่งเพื่อใช้ สำหรับ
พัฒนำที่ดินที่ซื ้อมำในขันต้
้ น ซึง่ เงินกู้ยืมจำก CNC ดังกล่ำวจะช่วยทำให้
บริษัทฯ
มีเงินทุนที่เพียงพอและมีควำมคล่องตัวในกำรดำเนินธุรกิจ
ก่อนที่บริษัทฯ จะได้ รับอนุมตั ิสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน รำยกำรลักษณะ
ดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต

-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นกำรกู้ยืมเงินจำกบริ ษัทย่อย (CNC) มีควำมสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ประกอบกับ
กำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวมีหลักฐำนกำรกู้เงินที่ชดั เจนและมีกำรคิดดอกเบี ้ย
ระหว่ำ งกัน ในอัต รำดอกเบี ย้ ที่ ใ กล้ เคี ยงกับ สถำบัน กำรเงิน รำยกำร
ดังกล่ำวจึงทำให้ กลุม่ บริษัทฯ ได้ ประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจ
ทังนี
้ ้ บริ ษั ทได้ ดำเนิ น กำรจ่ำ ยชำระคืน เงิน กู้ยืมดังกล่ำ วและไม่มี
ยอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน ตังแต่
้ วนั ที่ 7 สิงหำคม 2556
บริษัทฯ ได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่ CNC เนื่องจำก CNC มีควำมจำเป็ นต้ อง

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
บริษัทฯ ได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่ CNC เพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
ในกำรก่อสร้ ำงอสังหำริมทรัพย์และสำธำรณูปโภค
ในโครงกำรCNC (สำเพ็ง 2 เฟส 1) โดยมีตวั๋
สัญญำใช้ เงิน 4 ฉบับ ได้ แก่
1) เลขที่ 56001 วันที่ 23 พฤษภำคม 2556
จำนวน 10,940,205 บำท
2) เลขที่ 56002 วันที่ 23 พฤษภำคม 2556 จำนวน
9,000,000 บำท
3) เลขที่ 56003 วันที่ 10 มิถนุ ำยน 2556 จำนวน
130,000,000 บำท และ
4) เลขที่ 56004 วันที่ 11 ตุลำคม 2556 จำนวน
100,000,000 บำท
โดยตัว๋ สัญญำใช้ เงินทัง้ 4 ฉบับ คิดอัตรำดอกเบี ้ย
8.25% ต่อปี และครบกำหนดเมื่อทวงถำม
เงินปั นผลรับ
บริษัทฯ ได้ รับเงินปั นผลจำก CNC โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 89.98

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57
ยอดต้ นงวด
100,000,000
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 249,940,205
ลดลงระหว่ำงงวด (149,940,205) (1050,000,000)
ยอดปลำยงวด 100,000,000
50,000,00031 ธ.ค. 56

ดอกเบี ้ยรับ
6,044,327.20
1,828,561.64
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
ยอดต้ นงวด
1,853,424.65
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 6,044,327.20
1,828,561.64
ลดลงระหว่ำงงวด (4,190,902.55)
ยอดปลำยงวด
1,853,424.65 (3,625,479.4481
,986.29)
56,506.85เงินปั นผลรับ

-

53,988,000

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ใช้ เ งิ น ทุน ในกำรก่ อสร้ ำงอสัง หำริ ม ทรั พย์ แ ละสำธำรณูป โภคของใน
โครงกำรของ CNC (สำเพ็ง 2 เฟส 1) ซึ่งกำรให้ เงินกู้ยืมแก่ CNC นัน้ จะ
ช่วยทำให้ CNC มีเงินทุนที่เพียงพอและมีควำมคล่องตัวในกำรพัฒนำ
โครงกำรของ CNC รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นกำรให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัทย่อย (CNC) มีควำมสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัท ประกอบกับ
กำรกู้ ยื ม เงิ น ดัง กล่ำ ว หลัก ฐำนกำรช ำระเงิ น ที่ ชัด เจนและมี กำรคิ ด
ดอกเบี ย้ ระหว่ำ งกัน ในอัต รำดอกเบี ย้ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกับ สถำบัน กำรเงิ น
รำยกำรดังกล่ำวจึงทำให้ กลุม่ บริษัทฯ ได้ ประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ รับชำระคืนเงินให้ ก้ ยู ืม ดังกล่ำวบำงส่วนทังจ
้ ำนวน
แล้ ว โดยมียอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน
บริษัทฯ ได้ รับเงินปั นผลจำก CNC ตำมสัดส่วนที่บริษัทฯ ได้ เข้ ำ
ลงทุนร้ อยละ 89.98 ซึง่ โครงกำรของ CNC (สำเพ็ง 2 เฟส 1) ได้ ทยอย
รับรู้รำยได้ จำกกำรโอนกรรมสิทธิ์อสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรให้ กบั ลูกค้ ำ
ส่งผลให้ มีกำไรจำกกำรดำเนินงำน CNC จึงได้ ดำเนินกำรจ่ำยเงินปั นผล
ในเดือน พ.ค. 2557 รำยกำรดังกล่ำวอำจจะเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

บจก. เจ.เอส.พี.โกลเด้ นท์ แลนด์
“JGL”
- บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 และมี
กรรมกำรชุดเดียวกับบริษัทฯ
- ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ พั ฒ น ำ
อสังหำริ มทรัพย์ โครงกำรสำเพ็ง 2
เฟส 2

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

เงินกู้ยืมจำก JGL
บริ ษัทฯ ได้ ก้ ยู ืมเงินจำก JGL เพื่อชำระค่ำที่ดินที่
จะน ำมำพัฒ นำโครงกำรส ำเพ็ ง 2 เฟส 4 และ
โครงกำรทิ วลิป สแควร์ ซึ่งเป็ นของโครงกำรของ
บริ ษั ท ฯ โดยมี ตั๋ว สัญ ญำใช้ เ งิ น ทัง้ หมด 2 ฉบับ
ได้ แก่
1) เลขที่ 56001 วันที่ 5 เมษำยน 2556 จำนวน
68,355,795 บำท
2) เลขที่ 56003 วันที่ 23 เมษำยน 2556 จำนวน
82,210,332 บำท
โดยตั๋วสัญญำใช้ เงินทัง้ 2 ฉบับ คิดอัตรำดอกเบีย้
8.25% ต่อปี และครบกำหนดเมื่อทวงถำม

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

31 ธ.ค. 56

เงินกู้ยืมจำก JGL
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 150,566,127
ลดลงระหว่ำงงวด (150,566,127)
ยอดปลำยงวด
-

-

ดอกเบี ้ยจ่ำย

-

ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย

810,996.81
-
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-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ดังกล่ำ วเป็ นกำรรั บ เงิน ปั น ผลจำก CNC ซึ่งเป็ นผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนปกติ
บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนเพื่อซื ้อที่ดินที่จะนำมำพัฒนำ
โครงกำรของบริษัทฯ ได้ แก่ โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 และโครงกำรทิวลิป
สแควร์ ซึง่ เงินกู้ยืมจำก JGL ดังกล่ำวจะช่วยทำให้ บริษัทฯ มีเงินทุนที่
เพียงพอและมีควำมคล่องตัวในกำรดำเนินธุรกิจ ก่อนที่บริษัทฯ จะได้ รับ
อนุมตั ิสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีก
ในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นกำรกู้ยืมเงินจำกบริษัทย่อย (JGL) มีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในกำรดำเนิน ธุรกิจของบริ ษัทฯ ประกอบกับกำร
กู้ยืม เงิ น ดังกล่ำ วมี ห ลักฐำนกำรกู้เงิน ที่ ชัด เจนและมี กำรคิ ด ดอกเบี ย้
ระหว่ำ งกัน ในอัต รำดอกเบี ย้ ที่ ใ กล้ เคี ยงกับ สถำบัน กำรเงิน รำยกำร
ดังกล่ำวจึงทำให้ กลุม่ บริษัทฯ ได้ ประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจ
ทังนี
้ ้ บริ ษั ทได้ ดำเนิ น กำรจ่ำ ยชำระคืน เงิน กู้ยืมดังกล่ำ วและไม่มี
ยอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน ตังแต่
้ วนั ที่ 6 กันยำยน 2556

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ ตี ้
แมเนจเมนท์ จากัด (“JPM”)
- เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
- ประกอบธุรกิจรับบริหำรจัดกำร
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรให้ เช่ำ

ว่ำจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำร
JPM รับจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำรซึง่ ครอบคลุม
ถึง กำรออกแบบ กำรก่อสร้ ำง กำรตลำด และกำร
ขำยให้ กบั โครงกำรบโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 โดย
มีกำรคิดค่ำบริหำรโครงกำรดังกล่ำวในอัตรำร้ อย
ละ 5.00 จำกมูลค่ำโครงกำร ซึง่ เป็ นรำคำที่ตำ่ กว่ำ
รำคำตลำด

บริษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์
เทรด จากัด
- ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยวีระวิทย์
มโนธรรมรักษำ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/
กรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรผู้มีอำนำจ ลงนำม/
บุตรชำยนำยทนงศักดิ์ มโนธรรม
รักษำ)

ซื ้อวัสดุก่อสร้ ำง
3,676,198.00
บริษัท สยำมดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด ขำย
วัสดุก่อสร้ ำงให้ แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ ในกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ในโครงกำร โดย บริ ษัทฯ มิได้ ทำ
กำรเปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบำยจัดซื ้อโดยจะจัดซื ้อ ยอดปลำยงวด
วัสดุในรำคำทีส่ อดคล้ องกับ Bill of Quantity
(BOQ)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
31 30 มี.ค.
มิ.ย.57
44,638,509.39
79,981,388.743
บริษัทฯ ได้ วำ่ จ้ ำง JPM บริหำรโครงกำรซึง่ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
9,951,516.81 และนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ทังนี
้ ้ รำยกำรเกิดขึ ้นภำยหลังวันที่ 31 พฤษภำคม 2556 และ
ค่ำบริหำรโครงกำรค้ ำงจ่ำย
รำยกำรที่จะเกิดขึ ้นอีกในอนำคตจะไม่ถกู พิจำรณำในฐำนะรำยกำร
ยอดต้ นงวด
ระหว่ำงกัน เนื่องจำก ณ วันดังกล่ำว ได้ มีกำรปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 44,638,509.39 44,638,509.39 ของกลุม่ บริษัทย่อยส่งผลให้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน JPM ในสัดส่วนร้ อยละ
ลดลงระหว่ำงงวด
79,981,388.743 99.99 (ปรับไปอยูด่ ้ ำนบนหัวตำรำง) รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจ
ยอดปลำยงวด
44,638,509.39 9,951,516.81 เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
(99,554,811.3557
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
,593,999.41)
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำร
25,065,086.782
6,996,026.80 รำยกำรดังกล่ำ วมี ค วำมสมเหตุส มผล และเป็ นประโยชน์ กับ บริ ษั ท ฯ
เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรนันต
้ ่ำกว่ำรำคำตลำด
31 ธ.ค. 56
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-

-

บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ สินค้ ำเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้ ำง อุปกรณ์
ปรับปรุงบ้ ำน ห้ องน ้ำและสุขภัณฑ์ ในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ใน
โครงกำรต่ำงๆ จึงได้ มีกำรซื ้อวัสดุก่อสร้ ำงกับทำงบริษัท สยำมดรำก้ อน
อินเตอร์ เทรด จำกัด ซึง่ เป็ นหนึ่งในผู้จดั จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ ำงของบริษัทฯ
ณ วันที่ 25 ธันวำคม 2556 บริษัท สยำม ดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด
จำกัด ได้ แจ้ งจดทะเบียนเลิกบริษัทบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ ปั จจุบนั
อยูร่ ะหว่ำงรอชำระบัญชี
ดังนันรำยกำรดั
้
งกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกใน
อนำคต

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

- ประกอบกิจกำรซื ้อและจำหน่ำย
วัสดุก่อสร้ ำงและเครื่องใช้ ไฟฟ้ำ

ซื ้ออุปกรณ์สำนักงำน
704,424.18
บริ ษัท สยำมดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด ขำย
อุปกรณ์สำนักงำนให้ แก่บริ ษัทฯ โดย บริ ษัทฯ มิได้
ท ำกำรเปรี ย บเที ย บรำคำก่ อ นเข้ ำท ำรำยกำร
ดังกล่ำว
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
ยอดปลำยงวด
-
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต สำหรับ
แนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ
หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำรให้ บริ กำรมี
เงื่ อ นไขปกติ ทั่ว ไป บริ ษั ท ฯ สำมำรถเข้ ำ ท ำรำยกำรดัง กล่ำ วได้ และ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำ วให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตร
มำส หำกเป็ นกำรท ำรำยกำรในลัก ษณะอื่ น บริ ษั ท ฯ ต้ อ งเสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อน
จึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์สำนักงำน จึงสัง่ ซื ้อกับ บริษัท
สยำมดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด ซึง่ เป็ นหนึ่งในผู้จดั จำหน่ำยของ
บริษัทฯ
ณ วันที่ 25 ธันวำคม 2556 บริษัท สยำม ดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด
จำกัด ได้ แจ้ งจดทะเบียนเลิกบริษัทบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ ปั จจุบนั
อยูร่ ะหว่ำงรอชำระบัญชี
ดังนันรำยกำรดั
้
งกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกใน
อนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต สำหรับ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท รุ่ งถาวรค้ าไม้ จากัด
- กรรมกำร/ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
คือ ญำติสนิทนำยยงศีล รุ่งชีวำ
(กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมกำร
บริษัท/ กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม)
- ประกอบกิจกำรประกอบกิจกำร
ขำยไม้ แปรรูปทุกชนิด

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

ซื ้อวัสดุก่อสร้ ำง
41,109.87
บริษัท รุ่งถำวรค้ ำไม้ จำกัด ขำยไม้ แบบให้ แก่
บริษัทฯ เพื่อใช้ ในกำรก่อสร้ ำงโดย บริษัทฯ มิได้ ทำ
กำรเปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบำยจัดซื ้อโดยจะจัดซื ้อ ยอดปลำยงวด
วัสดุในรำคำทีส่ อดคล้ องกับ Bill of Quantity
(BOQ)

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 71

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
แนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ
หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำรให้ บริ กำรมี
เงื่ อ นไขปกติ ทั่ว ไป บริ ษั ท ฯ สำมำรถเข้ ำ ท ำรำยกำรดัง กล่ำ วได้ และ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำ วให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตร
มำส หำกเป็ นกำรท ำรำยกำรในลัก ษณะอื่ น บริ ษั ท ฯ ต้ อ งเสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อน
จึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ ไม้ แบบในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ในโครงกำรต่ำงๆ จึงได้ มีกำรซื ้อไม้ แบบกับทำง บริษัท รุ่งถำวรค้ ำไม้
จำกัด ซึง่ เป็ นหนึ่งในผู้จดั จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ ำงของบริษัทฯ รำยกำร
ลักษณะดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีตสำหรับ
แนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ
หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำรให้ บริกำรมี
เงื่อนไขปกติทวั่ ไป บริษัทฯ สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตร
มำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น บริษัทฯ ต้ องเสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อน

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท เพาเวอร์ พริน้ ท์ จากัด
- กรรมกำร/ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
คือ ญำติสนิทของ นำยธีระชำติ
มโนธรรมรักษำ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/
รองกรรมกำรผู้จดั กำร/ บุตรชำย
นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ)
- ประกอบธุรกิจบริกำรพิมพ์หนังสือ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

ว่ำจ้ ำงจัดพิมพ์
62,702.00
บริษัท เพำเวอร์ พริน้ ท์ จำกัด พิมพ์แผ่นพับโฆษณำ
โครงกำรให้ แก่
บริษัทฯ
เพื่อใช้ ในกำร
ประชำสัมพันธ์โดยรำยกำรดังกล่ำวใช้ รำคำตลำด เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
อ้ ำงอิง และมีเงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป
ยอดปลำยงวด
-

บริษัท ที ซี อาร์ โฮมมาร์ ท จากัด
- กรรมกำร/ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
คือ ญำติสนิทนำยยงศีล รุ่งชีวำ
(กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/
กรรมกำร
บริษัท/
กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม)

-

ซื ้อวัสดุก่อสร้ ำง
55,720.25
บริษัท ที ซี อำร์ โฮมมำร์ ท จำกัด ขำยแผ่นเฌอร่ำ
บอร์ ด ให้ แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ ในกำรก่อสร้ ำง โดย
รำยกำรดังกล่ำวใช้ รำคำตลำดอ้ ำงอิง
และมี เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
เงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 55,720.25
ลดลงระหว่ำงงวด
ประกอบธุรกิจค้ ำวัสดุก่อสร้ ำง
ยอดปลำยงวด
55,720.25
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในกำร
ก่อสร้ ำง
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มิ.ย.57
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
จึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
บริษัทฯ
มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ โบว์ชวั ร์ ในกำรประชำสัมพันธ์
โครงกำรสำเพ็ง 2 จึงได้ มีกำรว่ำจ้ ำง บริษัท เพำเวอร์ พริน้ ท์ จำกัด ซึง่ เป็ น
หนึ่งในผู้จดั พิมพ์แผ่นพับโฆษณำโครงกำรของบริษัทฯ จัดพิมพ์แผ่นพับ
โฆษณำโครงกำร รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต

-

-

55,720.25
55,720.25
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำร
ดังกล่ำ วมีควำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใ นกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษัทฯ เนื่องจำกเงื่อนไขในกำรทำสัญญำและรำคำมีควำม
สมเหตุสมผลประกอบกับกำรทำรำยกำรดังกล่ำวได้ ทำในรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ ำที่เป็ นปกติทวั่ ไป
บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ แผ่นเฌอร่ำบอร์ ด ในกำรก่อสร้ ำงจึง
ได้ มีกำรสัง่ ซื ้อกับ บริษัท ที ซี อำร์ โฮมมำร์ ท จำกัด ซึง่ เป็ นหนึ่งในผู้จดั
จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ ำงของบริษัทฯ รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้น
อีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำร
ดังกล่ำ วมีควำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใ นกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษัทฯ เนื่องจำกเงื่อนไขในกำรทำสัญญำและรำคำมีควำม
สมเหตุสมผลประกอบกับกำรทำรำยกำรดังกล่ำวได้ ทำในรำคำตลำดและ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เงื่อนไขกำรค้ ำที่เป็ นปกติทวั่ ไป

ซื ้อวัสดุก่อสร้ ำง
บริ ษัท ที ซี อำร์ โฮมมำร์ ท จำกัด ขำยแผ่นเป็ กไม้
ไม้ เต็ง ขนำด 1”  1”  1 เมตร ให้ แ ก่บริ ษัท ฯ
เพื่อใช้ ในกำรก่อสร้ ำง โดยรำยกำรดังกล่ำวใช้ รำคำ เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
ตลำดอ้ ำงอิง และมีเงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด
-
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3,103.00

3,103.00
(3,103.00)
-

บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ แผ่นเป็ กไม้ เต็ง ในกำรก่อสร้ ำงจึงได้ มี
กำรสัง่ ซื ้อกับ บริษัท ที ซี อำร์ โฮมมำร์ ท จำกัด ซึง่ เป็ นหนึ่งในผู้จดั
จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ ำงของบริษัทฯ รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้น
อีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำร
ดังกล่ำ วมีควำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใ นกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษัทฯ เนื่องจำกเงื่อนไขในกำรทำสัญญำและรำคำมีควำม
สมเหตุสมผลประกอบกับกำรทำรำยกำรดังกล่ำวได้ ทำในรำคำตลำดและ
เงื่อนไขกำรค้ ำที่เป็ นปกติทวั่ ไป

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์
จากัด
- กรรมกำร/ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
คือ นำยพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมกำร
บริษัท/
กรรมกำรบริหำร/รอง
กรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)
- ประกอบธุรกิจนำยหน้ ำขำย
ประกันวินำศภัย

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57
147,731.48

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ซื ้อประกันวินำศภัยภัย
196,951.34
บริษัทฯ
มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพื่อให้
บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ขำยประกัน
ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้น ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนิน
อัคคีภยั ให้ แก่บริษัทฯ โดย บริษัทฯ มิได้ ทำกำร
ธุรกิจ
ทังนี
้ ้บริษัทฯ
มิได้ ใช้ นำยหน้ ำขำยประกันวินำศภัยอื่นใด
เปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
ค่ำเบี ้ยประกันจ่ำยล่วงหน้ ำ
นอกเหนือจำก บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด รำยกำรลักษณะ
ยอดต้ นงวด
393,902.66
ดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 590,854.00
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ลดลงระหว่ำงงวด (196,951.34) (147,73113.48)
ยอดปลำยงวด
393,902.66 246,189.1873,8 ดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต บริษัทฯ
56.74
ควรขอใบเสนอรำคำจำกนำยหน้ ำขำยประกันวินำศภัยรำยอื่นเพื่อ
เปรียบเทียบรำคำ และเงื่อนไขกำรค้ ำ สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรใน
อนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำ
รำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำรให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป
393,902.66
บริษัทฯ สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำว
ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำร
(73,856.74)
ในลักษณะอื่น บริษัทฯ ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึง
320,045.92
ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

ซื ้อประกันภัยรถยนต์
บริ ษั ท วิ น นิ่ ง อิ น ชั ว ร์ โบรกเกอร์ จ ำกั ด ขำย
ประกันภัยรถยนต์ให้ แก่ บริ ษัท ฯ โดย บริ ษัทฯ ท ำ
กำรเปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว ค่ำเบี ้ยประกันจ่ำยล่วงหน้ ำ
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด
-

บจก.ธนเสฎฐ์ ทาวเวอร์
- ประกอบธุรกิจให้ เช่ำอำคำร
สำนักงำน
- ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นผู้
ถื อหุ้นในบจก.ธนเสฎฐ์ ทำวเวอร์

เช่ำพื ้นที่เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำนของบริษัทฯ
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพื ้นที่
บริษัทฯ ได้ ตกลงทำสัญญำเช่ำและสัญญำบริ กำร ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 1,036,800
พื ้นที่กรรมสิทธิ์ ข องบจก.ธนเสฎฐ์ ทำวเวอร์ โดย เงินมัดจำค่ำเช่ำค่ำบริกำร
เช่ำพื ้นที่ 1,728 ตร.ม.อัตรำค่ำเช่ำ 100 บำท/ตร.ม.
1,036,800
และอัต รำค่ำ บริ กำร 100 บำท/ตร.ม. กำหนด
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31 30 มี.ค.
มิ.ย.57
14,383.34

91,287.63
(14,383.34)
76,904.29

21,036073,680
0
1,036,800

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เพื่อให้
ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้น ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ ทำกำรเปรียบเทียบรำคำกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
เข้ ำทำรำยกำรผ่ำน บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด เนื่องจำก
บริษัทฯ ได้ มีกำรสอบถำมใบเสนอรำคำจำกตัวแทนประกันภัยรำยอื่นๆ
แต่ได้ รับใบเสนอรำคำจำกบริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด เท่ำนัน้
รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำร
ดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ สูงสุดต่อ บริ ษัทฯ อย่ำงไรก็ดี
ควรมีกำรพิจำรณำรำคำกรมธรรม์ประกันภัยผ่ำนตัวแทนประกันภัยรำย
อื่นๆ เพิ่มเติมในอนำคตรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำรให้ บริ กำรมี
เงื่ อ นไขปกติ ทั่ว ไป บริ ษั ท ฯ สำมำรถเข้ ำ ท ำรำยกำรดัง กล่ำ วได้ และ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำ วให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตร
มำส หำกเป็ นกำรท ำรำยกำรในลัก ษณะอื่ น บริ ษั ท ฯ ต้ อ งเสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อน
จึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่มีอำคำรสำนักงำนที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง
จึงเช่ำพื ้นที่สำนักงำนจำก บจก.ธนเสฎฐ์ ทำวเวอร์ เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีกำรคิดค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในอัตรำ
เดือนละ 345,600 บำท หรือคิดเป็ น 4,147,200 บำท/ปี มีระยะเวลำ
สัญญำครำวละ 3 ปี ซึง่ รำคำที่บริษัทฯ ได้ นนเป็
ั ้ นรำคำที่ตำ่ กว่ำค่ำเช่ำใน

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
ได้ แก่ นำยทนงศัก ดิ์ มโนธรรม
รักษำ ถือหุ้นในสัดส่วน 20% และ
น ำ ย พ ง ศ์ ศั ก ดิ์ ส ว ำ ท ย ำ น น ท์
ถือหุ้นในสัดส่วน 40%

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
ระยะเวลำ 3 ปี โดยท ำสัญ ญำเช่ำ และสัญ ญำ
บริ กำรตัง้ แต่วันที่ 4 กันยำยน 2556 และเริ่ มคิด
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลำคม 2556
เมื่อครบกำหนดระยะเวลำเช่ำแล้ ว ผู้เช่ำมีสิทธิขอ
ขยำยระยะเวลำกำรเช่ำครำวละ 3 ปี ไม่น้อยกว่ำ 3
ครำว และสำมำรถปรั บ ค่ ำ เช่ ำ และค่ ำ บริ ก ำร
เพิ่ ม ขึ น้ ได้ ไ ม่เ กิ น 10% ในกรณี ที่ มี ก ำรขยำย
ระยะเวลำเช่ำ
ชำระค่ำสำธำรณูปโภค
ตำมที่บริษัทฯ ได้ ทำกำรเช่ำพื ้นที่อำคำรสำนักงำน
และได้ ท ำสัญ ญำบริ กำรกับ บจก.ธนเสฏฐ์ ฯ นัน้
โดยในเงื่ อ นไขของสั ญ ญำได้ ระบุ ว่ ำ บริ ษั ท ฯ
จะต้ องช ำระค่ ำ ไฟฟ้ ำและค่ ำ น ำ้ ประปำตำม
ปริมำณกำรใช้ จริงที่ได้ ติดตังมิ
้ เตอร์ ไว้ โดยเป็ นกำร
ชำระในอัตรำตำมจริ งที่ บจก.ธนเสฏฐ์ ฯ ได้ ชำระ
ให้ กบั ทำงหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ อง
(หมำยเหตุ :*จำนวน 160,00066,736 บำท บริ ษัท
ฯ บันทึกบัญชีเป็ นค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำย)

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

31 ธ.ค. 56
ค่ำเช่ำค่ำบริกำรค้ ำงจ่ำย
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด
-

ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ

-

-

เจ้ ำหนี ้อื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด
-
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1,036,800
(691,200)
345,600-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริเวณใกล้ เคียง ตำมที่บริษัทฯ ได้ สอบถำมและเปรียบเทียบรำคำค่ำเช่ำ
อำคำรสำนักงำนในบริเวณใกล้ เคียงกัน (อำคำรพิศำลพร) ที่เสนอรำคำ
ในอัตรำ 350 บำท/ตร.ม.
รำยกำรนี ้จะมีตอ่ เนื่องในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จของ
บริษัทฯ เนื่องจำกเงื่อนไขในกำรทำสัญญำและรำคำมีควำมสมเหตุสมผล

ตำมเงื่อนไขของสัญญำบริกำรนัน้ บริษัทฯ จะต้ องชำระค่ำไฟฟ้ำ
736,984296,18 และค่ำน ้ำประปำตำมปริมำณกำรใช้ จริง จำกมิเตอร์ ไฟฟ้ำและน ้ำประปำ
4.00
ที่ติดตังไว้
้ โดยทำงบจก.ธนเสฏฐ์ ได้ ตดิ ตังมิ
้ เตอร์ ไฟฟ้ำแล้ วเสร็จเมื่อเดือน
ม.ค.2557 จึงทำให้ มีคำ่ ไฟฟ้ำเกิดขึ ้นตังแต่
้ เดือน ม.ค.2557 สำหรับ
มิเตอร์ น ้ำประปำยังติดตังไม่
้ แล้ วเสร็จ บริษัทฯ จึงยังไม่มีกำรชำระค่ำ
น ้ำประปำแต่อย่ำงใด
รำยกำรนี ้จะมีตอ่ เนื่องในอนำคต
296,184.00736,9 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยดังกล่ำวมี
84.00*
ควำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จของ
96,320.00(576,9 บริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจำกเป็ นไปตำมเงื่ อ นไขในสั ญ ญำบริ ก ำร และค่ ำ
สำธำรณูปโภคที่จำ่ ยก็เป็ นอัตรำตำมจริงที่จำ่ ยให้ กบั หน่วยงำนรำชกำร
84.00)
199160,864000.
00*

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรั กษา
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
- กรรมกำรบริษัท
- ประธำนกรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

31 ธ.ค. 56

เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร
นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ ได้ ให้ บริ ษัทฯ กู้ยืม
เงิน เพื่ อใช้ เป็ นเงิน ทุน ในกำรซือ้ ที่ ดิ น ที่ จะน ำมำ
พั ฒ นำโครงกำรของบริ ษั ท ฯ ใช้ เป็ นเงิ น ทุ น
หมุน เวี ย นและเสริ ม สภำพคล่อ งในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่มีกำรทำสัญญำและไม่คิด
ดอกเบี ้ยกับทำงบริษัทฯ
หมำยเหตุ : บริ ษัทฯ บันทึกบัญชีเป็ นเจ้ ำหนีอ้ ื่น –
กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง (กรรมกำร)

เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร
ยอดต้ นงวด
205,746,000.00
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด105,845,329.22
ลดลงระหว่ำงงวด(311,591,329.22)
ยอดปลำยงวด
-

-

ดอกเบี ้ยจ่ำย
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย

-

ค ้ำประกันหนี ้สินของบริษัทฯ ในนำมส่วนบุคคล*
บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงิน
เพื่อใช้ ในกำรดำเนินธุ รกิจ โดยมีหลักประกัน คื อ
ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ง ปลูก สร้ ำงในอนำคต ซึ่งทรั พย์ สิ น
ดังกล่ำ วมี ทงั ้ กรรมสิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท ฯ JGL และ
น ำ ง ส ำ ว เ ก ษ ณี ส ำ ร ป ร ะ สิ ท ธิ์ ร ว ม ทั ้ง มี
กำรค ำ้ ประกั น ส่ ว นบุ ค คลโดยมี น ำยทนงศั ก ดิ์

มีกำรคำ้ ประกันเงินกู้กับสถำบันกำรเงิน 3 แห่ง ตำม
สัญ ญำสิ น เชื่ อ 5 สัญ ญำ วงเงิ น ค ำ้ ประกั น รวม
2,669.13 ล้ ำนบำท รำยละเอียดดังนี ้
- สถำบันกำรเงินที่ 1 สัญญำสินเชื่อ 1 สัญญำ วงเงินค ้ำ
ประกันเท่ำกับ 176.80 ล้ ำนบำท
- สถำบันกำรเงินที่ 2 สัญญำสินเชื่อ 2 สัญญำ วงเงินค ้ำ
ประกันรวมเท่ำกับ 1,584.00 ล้ ำนบำท

-
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนเพื่อซื ้อที่ดินที่จะนำมำพัฒนำ
โครงกำรของบริษัทฯ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภำพคล่องในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ เงินกู้ยืมจำกกรรมกำรดังกล่ำวจะช่วยเสริม
สภำพคล่อง และมีควำมคล่องตัวในกำรดำเนินธุรกิจมำกกว่ำกำรพึง่ พำ
เงินทุนหมุนเวียนจำกสถำบันกำรเงินเพียงแหล่งเดียว รำยกำรลักษณะ
ดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ ในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษั ท ประกอบกับกำรกู้ยืมเงิน
ดังกล่ำ วไม่มีกำรคิ ด ดอกเบีย้ จึงทำให้ กลุ่มบริ ษั ท ได้ ป ระโยชน์ ในส่ว น
ต้ นทุนทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตจะต้ องทำรำยกำรดังกล่ำว
อีก ควรมีหลักฐำนกำรกู้เงินที่ชดั เจน
ทังนี
้ ้ บริษัทได้ จำ่ ยชำระคืนเงินกู้ยมื ดังกล่ำวและไม่มียอดคงค้ ำง
ระหว่ำงกัน ตังแต่
้ วนั ที่ 6 กันยำยน 2556
เป็ นกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงินที่ให้ กำร
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์และ
ใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท นอกเหนือจำกหลักประกันอื่นซึ่งเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขของเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจ
เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ รอง
กรรมกำรผู้จดั กำร/ บุตรชำยนำย
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
31 30 มี.ค.
มิ.ย.57
มโนธรรมรั กษำ กรรมกำรและบุค คลที่ เกี่ ยวข้ อง - สถำบันกำรเงินที่ 3 สัญญำสินเชื่อ 2 สัญญำ วงเงินค ้ำ ดังกล่ำ วมีค วำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น
ท่ ำ นอื่ น ค ำ้ ประกั น ร่ ว มกั น ซึ่ ง กำรค ำ้ ประกั น ประกันรวมเท่ำกับ 908.33 ล้ ำนบำท
ธุรกิจของบริ ษัท เนื่องจำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใน
ดัง กล่ ำ วเป็ นไปตำมเงื่ อ นไขที่ ส ถำบั น กำรเงิ น
กำรขอรับกำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำร
เรียกร้ อง
พัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์และใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ
เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทมีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภำพคล่อง
นำยธี ระชำติ มโนธรรมรักษำ ได้ ให้ บริ ษั ทฯ กู้ยืม ยอดต้ นงวด
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่ เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องช่วยเพิ่ม
เงิน เพื่อใช้ เป็ นเงิน ทุน หมุน เวี ยนและเสริ มสภำพ เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 445,995.04
สภำพคล่อง
และควำมคล่องตัวในกำรหมุนเวียนเงินทุนในกิจกำร
คล่องในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่มีกำร ลดลงระหว่ำงงวด (445,995.04)
มำกกว่ำกำรพึง่ พำเงินทุนหมุนเวียนจำกสถำบันกำรเงินเพียงแหล่งเดียว
ทำสัญญำและคิดดอกเบี ้ยกับทำงบริษัทฯ
ยอดปลำยงวด
รำยกำรลักษณะดังกล่ำวจะอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
หมำยเหตุ : บริ ษัทฯ บันทึกบัญชีเป็ นเจ้ ำหนีอ้ ื่น –
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง (กรรมกำร)
ดอกเบี ้ยจ่ำย
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ ในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไป
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
เพื่อประโยชน์ ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษั ท ประกอบกับกำรกู้ยืมเงิน
ดังกล่ำ วไม่มีกำรคิ ด ดอกเบีย้ จึงทำให้ กลุ่มบริ ษั ท ได้ ป ระโยชน์ ในส่ว น
ต้ นทุนทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตจะต้ องทำรำยกำรดังกล่ำว
อีก ควรมีหลักฐำนกำรกู้เงินที่ชดั เจน
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ จำ่ ยชำระคืนเงินกู้ยมื ดังกล่ำวและไม่มียอดคงค้ ำง
ระหว่ำงกัน ตังแต่
้ วนั ที่ 6 กันยำยน 2556
ค ้ำประกันหนี ้สินของบริษัทฯ ในนำมส่วนบุคคล* มีกำรค ้ำประกันเงินกู้กับสถำบันกำรเงิน 1 แห่ง โดยมี
เป็ นกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงินที่ให้ กำร
บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงิน สัญญำสินเชื่อ 2 สัญญำ วงเงินคำ้ ประกันรวมเท่ำกับ สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์และ
เพื่อใช้ ใ นพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรั พย์ โดยมี 683.13 ล้ ำนบำท รำยละเอียดดังนี ้
ใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท นอกเหนือจำกหลักประกันอื่นซึ่งเป็ นไป
หลักประกัน คือ ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงในอนำคต - สัญญำสินเชื่อที่ 1 วงเงิน คำ้ ประกัน เท่ำกับ 176.80 ตำมเงื่อนไขของเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน รำยกำรลักษณะดังกล่ำวจะอำจ
31 ธ.ค. 56
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

ซึ่ง ทรั พย์ สิน ดัง กล่ ำ วมี ทัง้ กรรมสิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท ฯ ล้ ำนบำท
และนำงสำวเกษณี สำรประสิ ท ธิ์ รวมทัง้ มี ก ำร - สัญ ญำสิ น เชื่ อ ที่ 2 วงเงิ น ค ำ้ ประกัน รวมเท่ำ กับ
ค ้ำประกันส่วนบุคคลโดยมีนำยธีระชำติ มโนธรรม 506.33 ล้ ำนบำท
รักษำ กรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้ องค ้ำประกันร่วมกัน
ซึ่ง กำรค ำ้ ประกัน ดัง กล่ำ วเป็ นไปตำมเงื่ อ นไขที่
สถำบันกำรเงินเรียกร้ อง
นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
- บุตรชำยนำยทนงศักดิ์
มโนธรรมรักษำ

ค ้ำประกันหนี ้สินของบริษัทฯ ในนำมส่วนบุคคล*
บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงิน
เพื่อใช้ ใ นพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรั พย์ โดยมี
หลัก ประกัน คื อ ที่ ดิ น ซึ่งทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ำ วเป็ น
กรรมสิทธิ์ของบริ ษัทฯ รวมทังมี
้ กำรค ้ำประกันส่วน
บุค คลโดยมี นำยวี ระวิ ท ย์ มโนธรรมรั ก ษำ นำย
ทนงศัก ดิ์ มโนธรรมรั กษำ และ JGL ค ำ้ ประกัน
ร่ ว มกั น ซึ่ ง กำรค ำ้ ประกั น ดัง กล่ ำ วเป็ นไปตำม
เงื่อนไขที่สถำบันกำรเงินเรียกร้ อง

มีกำรค ำ้ ประกัน เงิ น กู้กับ สถำบัน กำรเงิ น ตำมสัญ ญำ
สิ น เชื่ อ 21 สั ญ ญำ มี ว งเงิ น ค ำ้ ประกั น รวมเท่ ำ กั บ
402.00908.33 ล้ ำนบำท รำยละเอียดดังนี ้
- สัญ ญำสิ น เชื่อ ที่ 1 วงเงิน ค ำ้ ประกัน รวมเท่ำ กับ
506.33 ล้ ำนบำท
- สัญ ญำสิ น เชื่ อ ที่ 2 วงเงิ น ค ำ้ ประกั น รวมเท่ ำ กั บ
402.00 ล้ ำนบำท

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 79

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำ วมีควำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใ นกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษัท เนื่องจำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องปฏิบัติตำมเงื่อนไขใน
กำรขอรับกำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจำกสถำบั นกำรเงินเพื่อใช้ ในกำร
พัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์และใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ
เป็ นกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินที่ให้ กำร
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์และ
ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ นอกเหนื อ จำกหลัก ประกัน อื่ น ซึ่ง
เป็ นไปตำมเงื่อนไขของเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน รำยกำรลักษณะดังกล่ำว
อำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีค วำมเห็ นว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำ วมีควำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใ นกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษัท เนื่องจำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องปฏิบัติตำมเงื่อนไขใน
กำรขอรับกำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำร
พัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์และใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
นางสาวเกษณี สารประสิทธิ์
- ภรรยำของกรรมกำรผู้จดั กำร

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
ค ้ำประกันหนี ้สินของบริษัทฯ ในนำมส่วนบุคคล*
บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงิน
เพื่อใช้ ใ นพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรั พย์ โดยมี
หลักประกัน คือ ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงในอนำคต
ซึ่ง ทรั พย์ สิน ดัง กล่ ำ วมี ทัง้ กรรมสิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท ฯ
JGL และนำงสำวเกษณี สำรประสิทธิ์ รวมทัง้ มี
กำรค ำ้ ประกัน ส่ว นบุค คลโดยมี น ำงสำวเกษณี
สำรประสิ ท ธิ์ นำยทนงศั ก ดิ์ มโนธรรมรั ก ษำ
นำยธี ร ะชำติ มโนธรรมรั ก ษำ และนำยยงศี ล
รุ่งชีวำ ค ้ำประกันร่วมกัน ซึง่ กำรค ้ำประกันดังกล่ำว
เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่สถำบันกำรเงินเรียกร้ อง

ซื ้อที่ดินจำก นำงสำวเกษณี สำรประสิทธิ์
บริษัทฯ ซื ้อที่ดินเพื่อใช้ พฒ
ั นำโครงกำรดังนี ้
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4
โฉนดเลขที่ 17583 และ 72161 พื ้นที่ 3.5 ตร.ว.
และ 6 ตรว. ขำยวันที่ 14 มิถนุ ำยน 2556 มูลค่ำ
0.54 ล้ ำนบำท
โครงกำรทิวลิป แสควร์
โฉนดเลขที่ 3482 พื ้นที่ 10.87 ตร.ว. ขำยวันที่ 21
มิถนุ ำยน 2556 มูลค่ำ 0.65 ล้ ำนบำท

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57
มีกำรค ้ำประกันเงินกู้กบั สถำบันกำรเงิน 2 1 แห่ง
โดยมีสญ
ั ญำสินเชื่อ 21 สัญญำ วงเงินค ้ำประกันรวม
เท่ำกับ 1,928.33 422.00 ล้ ำนบำท รำยละเอียดดังนี ้
- สัญญำสินเชื่อที่ 1 วงเงินค ้ำประกันเท่ำกับ 1,422.00
ล้ ำนบำท
- สัญ ญำสิ น เชื่ อ ที่ 2 วงเงิ น ค ำ้ ประกั น รวมเท่ ำ กั บ
506.33 ล้ ำนบำท
31 ธ.ค. 56

1,190,000.00

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เป็ นกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินที่ให้ กำร
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์และ
ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น ธุรกิ จของบริ ษัท ฯ นอกเหนื อจำกหลักประกัน อื่น ซึ่ง
เป็ นไปตำมเงื่อนไขของเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน โดยนำงสำวเกษณีฯ ค ้ำ
ประกั น ในฐำนะที่ เ ป็ นเจ้ ำของกรรมสิ ท ธิ์ ร่ ว มในทรั พ ย์ สิ น ที่ ใ ช้ เป็ น
หลักประกัน กับสถำบันกำรเงินดังกล่ำว รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจ
เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีค วำมเห็ นว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำ วมีควำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใ นกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษัท เนื่องจำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องปฏิบัติตำมเงื่อนไขใน
กำรขอรับกำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำร
พัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์และใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4
สืบเนื่องจำกเหตุผลทำงธุรกิจ บริษัทฯ ได้ ดำเนินกำรให้ นำงสำว
เกษณี สำรประสิทธิ์ ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในขันตอนกำรรวบรวมที
้
่ดิน
ก่อนที่จะขำยให้ บริษัทฯ เพื่อพัฒนำโครงกำรต่อไป โดยที่ดินดังกล่ำวใช้
เป็ นทำงเชื่อมถนนทำงเข้ ำออกโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 รำยกำรลักษณะ
ดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
โครงกำรทิวลิป แสควร์
สืบเนื่องจำกเหตุผลทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง บริษัทฯ ได้ ดำเนินกำร
ให้ นำงสำวเกษณี สำรประสิทธิ์ ถือกรรมสิทธิ์เฉพำะส่วนในที่ดิน ก่อนที่
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ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
จะขำยต่อให้ บริษัทฯ เพื่อพัฒนำโครงกำรต่อไป
ทั ้งนี ้รำคำที่ บริษัทฯ ซื ้อที่ดินจำก นำงสำวเกษณี สำรประสิทธิ์เพื่อ
ใช้ พฒ
ั นำโครงกำรดังกล่ำวทัง้ 2 โครงกำร เป็ นรำคำต้ นทุนบวกค่ำใช้ จำ่ ย
ที่เกี่ยวข้ องในกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกับทำงรำชกำร และเป็ นรำคำที่สงู
กว่ำรำคำที่ดินในบริเวณใกล้ เคียงที่ซื ้อจำกบุคคลภำยนอก
อย่ำงไรก็ดี รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคตเนื่องจำก ณ
วันที่ 16 มกรำคม 2557 บริ ษัทฯ ได้ ประกำศใช้ ค่มู ือปฏิบตั ิงำนเรื่ องกำร
จัดซื ้อที่ดิน ซึ่งระบุขัน้ ตอนกำรอนุมตั ิ รวมถึงกำรมอบหมำยให้ บุคคลใด
เป็ นคูส่ ญ
ั ญำในสัญญำจะซื ้อจะขำยอย่ำงชัดเจน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผลและไม่เป็ นประโยชน์ สูงสุดกับบริ ษัทฯ สำหรับ
รำคำซื ้อที่ดิน เนื่องจำกเป็ นรำยกำรซื ้อที่ดินจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องในรำคำ
ที่สูงกว่ำ รำคำที่ซือ้ จำกบุคคลภำยนอก อย่ำงไรก็ ดี รำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุส มผลในเชิงธุ รกิ จ เนื่ องจำกบริ ษัท ฯ จำเป็ นต้ องใช้ ที่ ดิ น
ดังกล่ำวในกำรพัฒนำโครงกำร ซึ่งบริ ษั ทฯ ต้ องหลีกเลี่ยงและไม่ควรให้
เกิดรำยกำรลักษณะนี ้ขึ ้นอีก
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีค วำมเห็ น ว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำ ท ำรำยกำรซือ้ ขำยที่ ดิ น ที่ ร ำคำที่
เที ยบเคี ยงได้ กับ รำคำตลำด และสัญ ญำซือ้ ขำยมีเงื่ อนไขปกติ ทั่ว ไป
บริษัทฯ สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำว
ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำร
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นายยงศีล รุ่ งชีวา
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

31 ธ.ค. 56

ได้ ภำระจำยอมในกำรใช้ ที่ดิน
ที่ดินที่ใช้ พฒ
ั นำโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 ของ
บริษัทฯ ได้ ภำระจำยอมจำกที่ดินในกรรมสิทธิ์ของ
นำงสำวเกษณี สำรประสิทธิ์ ดังนี ้
1. โฉนดเลขที่ 95 พื ้นที่ 2 งำน 29 ตร.ว.
2. โฉนดเลขที่ 911 พื ้นที่ 1 งำน 64 ตร.ว.

-

-

เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร
นำยยงศีล รุ่งชีวำ ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงินทุน
ในกำรซื อ้ ที่ ดิ น ที่ จ ะน ำมำพัฒ นำโครงกำรของ
บริ ษั ท ฯ รวมถึ ง เป็ นเงิ น ทุน หมุน เวี ย นและเสริ ม
สภำพคล่องในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่มี
กำรทำสัญญำและไม่คิดดอกเบี ้ย
หมำยเหตุ : บริ ษัทฯ บันทึกบัญชีเป็ นเจ้ ำหนีอ้ ื่น –
กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง (กรรมกำร)

เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 62,381,222.00
ลดลงระหว่ำงงวด (62,381,222.00)
ยอดปลำยงวด
-

-

ดอกเบี ้ยจ่ำย
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย

-

-
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ซื ้อขำยที่ดินในลักษณะอื่น บริษัทฯ ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
พิ จ ำรณำถึ ง ควำมสมเหตุส มผลของรำยกำรก่ อ นจึง สำมำรถเข้ ำ ท ำ
รำยกำรดังกล่ำวได้
นำงสำวเกษณี สำรประสิทธิ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 95
และ 911 ได้ จดภำระจำยอมโดยไม่มีคำ่ ตอบแทนเพื่อให้ ที่ดินทีใ่ ช้ พฒ
ั นำ
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 สำมำรถใช้ ที่ดินแปลงดังกล่ำวเป็ นทำงเข้ ำออก
โครงกำร
รำยกำรนี ้จะเกิดขึ ้นต่อไปในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ มี ค วำมจ ำเป็ นต้ อ งใช้ เงิ น ทุน ในกำรซื อ้ ที่ ดิ น ที่ จ ะน ำมำ
พัฒนำโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 และโครงกำรทิวลิป สแควร์ รวมถึงเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภำพคล่องในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ซึง่ เงินกู้ยืมจำกกรรมกำรช่วยเพิ่มสภำพคล่อง และควำมคล่องตัวในกำร
หมุน เวี ยนเงิ น ทุน ในกิ จ กำรมำกกว่ำ กำรพึ่ง พำเงิ น ทุน หมุน เวี ย นจำก
สถำบันกำรเงิน รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ ในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ประกอบกับกำรกู้ยืมเงิน

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมกำร
นำยยงศี ล รุ่ ง ชี ว ำ ได้ ก้ ูยื ม เงิ น จำกบริ ษั ท ฯ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่มีกำรทำสัญญำ
แต่มีกำรจ่ำยดอกเบี ้ยให้ กบั บริษัทฯ ในอัตรำ 2.5%
ต่อปี ในส่วนของเงินกู้ปี 2555

ค ้ำประกันหนี ้สินของบริษัทฯ ในนำมส่วนบุคคล*
บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงิน
เพื่อใช้ ในกำรดำเนินธุ รกิจ โดยมีหลักประกัน คื อ

31 ธ.ค. 56

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57
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ดังกล่ำ วไม่มีกำรคิ ด ดอกเบีย้ จึงทำให้ กลุ่มบริ ษั ท ได้ ป ระโยชน์ ในส่ว น
ต้ นทุนทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตจะต้ องทำรำยกำรดังกล่ำว
อีก ควรมีหลักฐำนกำรกู้เงินที่ชดั เจน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวและไม่มียอดคงค้ ำง
ระหว่ำงกัน ตังแต่
้ วนั ที่ 23 พฤษภำคม 2556
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมกำร
คุณยงศีล รุ่ งชีวำ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุน จึงได้ ก้ ูยืมเงินจำก
ยอดต้ นงวด
4,441,512.60
บริษัทฯ ไปเพื่อวัตถุประสงค์สว่ นบุคคล โดยกู้เงินจำกบริษัทฯ ในปี 2555
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 4,288,811.00
และกู้เพิ่มบำงส่วนในปี 2556 รำยกำรลักษณะดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีก
ลดลงระหว่ำงงวด (8,730,323.60)
ในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ยอดปลำยงวด
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต โดยไม่มีหลักฐำนกำรกู้เงิน และแม้
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
จะมีกำรคิ ดดอกเบี ้ยแต่ก็คิดในอัตรำดอกเบี ้ยที่ต่ำ กว่ำ สถำบันกำรเงิน
ยอดต้ นงวด
42,494.93
สำหรับเงินกู้ในปี 2555 สำหรับเงินกู้ในปี 2556 นันไม่
้ มีกำรคิดดอกเบี ้ย
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
รำยกำรดัง กล่ำ วจึง มี ค วำมไม่ส มเหตุส มผลและไม่เ ป็ นประโยชน์ แ ก่
ลดลงระหว่ำงงวด (42,494.93)
บริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ต้ องหลีกเลี่ยงและไม่ให้ เกิดรำยกำรลักษณะ
ยอดปลำยงวด
นี ้ขึ ้นอีกในอนำคต
ทังนี
้ ้ นำยยงศีล รุ่งชีวำ ได้ จำ่ ยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวแล้ วและไม่
มียอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน ตังแต่
้ วนั ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2556
มีกำรคำ้ ประกันเงินกู้กับสถำบันกำรเงิน 3 แห่ง ตำม
เป็ นกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงินที่ให้ กำร
สัญญำสิน เชื่อ 3 สัญญำ โดยมีวงเงินค ำ้ ประกัน รวม สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์และ
2,105.13 ล้ ำนบำท รำยละเอียดดังนี ้
ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ นอกเหนื อ จำกหลัก ประกัน อื่ น ซึ่ง
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ง ปลูก สร้ ำงในอนำคต ซึ่งทรั พย์ สิ น
ดัง กล่ ำ วมี ทัง้ กรรมสิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท JGL และ
นำงสำวเกษณี สำรประสิ ท ธิ์ รวมทัง้ มี ก ำรค ำ้
ประกั น ส่ ว นบุ ค คลโดยมี น ำยยงศี ล รุ่ ง ชี ว ำ
กรรมกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้ องท่ำนอื่นค ้ำประกัน
ร่ ว มกั น ซึ่ ง กำรค ำ้ ประกั น ดัง กล่ ำ วเป็ นไปตำม
เงื่อนไขที่สถำบันกำรเงินเรียกร้ อง
จ่ำยคืนเงินมัดจำที่ดินแก่กรรมกำร
มีกำรจ่ำยคืนเงินมัดจำที่ดินโฉนดหมำยเลข 5713
และ12808 เนื ้อที่รวม 1887.8 ตรว. ซึง่ ใช้ เพื่อ
พัฒนำโครงกำรสำเพ็ง 2 เรสซิเด้ นซ์ จำนวน 2
แปลง เพื่อเป็ นทำงเข้ ำออก โครงกำร ประกอบด้ วย
ที่ดินโฉนดเลขที่ 5713 และ12808 เนื ้อที่รวม
1887.8 ตรว.โดยนำยยงศีล รุ่งชีวำ ได้ มีกำร
จ่ำยเงินค่ำค่ำมัดจำซื ้อที่ดินตำมสัญญำจะซื ้อจะ
ขำยกับเจ้ ำของที่ดินไปก่อน

นายพีระ นีรพิทกั ษ์

เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57
- สถำบันกำรเงินที่ 1 สัญญำสินเชื่อ 1 สัญญำ วงเงินค ้ำ
ประกันเท่ำกับ 176.80 ล้ ำนบำท
- สถำบันกำรเงินที่ 2 สัญญำสินเชื่อ 1 สัญญำ วงเงินค ้ำ
ประกันเท่ำกับ 1,422.00 ล้ ำนบำท
- สถำบันกำรเงินที่ 3 สัญญำสินเชื่อ 1 สัญญำ วงเงินค ้ำ
ประกันเท่ำกับ 506.33 ล้ ำนบำท
31 ธ.ค. 56

-

เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร
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15,300,000

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เป็ นไปตำมเงื่อนไขของเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน รำยกำรลักษณะดังกล่ำว
อำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำ วมีควำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใ นกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใน
กำรขอรับกำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำร
พัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์และใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2557 ได้ อนุมัติให้ นำยยง
ศีล รุ่งชีวำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำในสัญญำจะซื ้อจะขำยบริ ษัทฯ มีควำมจำเป็ นใน
กำรใช้ ชื่อบุค คลที่ ได้ รับ มอบหมำยในกำรรวบรวมซือ้ ที่ ดิ น ด้ ว ยควำม
จำเป็ นทำงธุรกิจ จึงมอบหมำยให้ นำยยงศีล รุ่งชีวำ (กรรมกำร) ในกำร
รวบรวมที่ดินดังกล่ำว ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนเรื่ องกำรซื ้อที่ดิน จำกนันโดยบริ
้
ษัทฯ ได้ จ่ำยคืนเงินค่ำมัดจำ
ที่ดิน ในจำนวนเท่ำกับเงินที่นำยยงศีล รุ่งชีวำได้ วำงมัดจำไว้ กับ เจ้ ำของ
ที่ดิน รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคตบุคคลภำยนอก
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำ วมีควำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใ นกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ควรดำเนินกำรตำมคูม่ ือปฏิบตั ิงำน
อย่ำงเคร่งครัด
บริ ษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนดังกล่ำวเพื่อไปวำงมัดจำค่ำ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรบริหำร
- รองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
นำยพีระ นีรพิทักษ์ ได้ ใ ห้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ นเงิน
มัด จำค่ำ ที่ ดิ น ที่ อ้อมน้ อย ซึ่งเป็ นที่ ดิ น ที่ จะน ำไป
พัฒนำโครงกำรทิวลิป สแควร์ ของบริ ษัทฯ โดยไม่
มีกำรทำสัญญำและไม่คิดดอกเบี ้ยกับบริษัทฯ
หมำยเหตุ : บริ ษัทฯ บันทึกบัญชีเป็ นเจ้ ำหนีอ้ ื่น –
กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง (กรรมกำร)

31 ธ.ค. 56
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 10,000,000.00
ลดลงระหว่ำงงวด (10,000,000.00)
ยอดปลำยงวด
ดอกเบี ้ยจ่ำย
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย

-
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31 30 มี.ค.
มิ.ย.57
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ที่ดินซึ่งจะมำใช้ พัฒนำโครงกำรของบริ ษัทฯ ซึ่งเงินกู้ยืมจำกกรรมกำร
ช่ว ยให้ บ ริ ษั ท ฯ เกิ ด ควำมคล่องตัว และรวดเร็ ว ในกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จใน
ระหว่ำ งที่ ร อกำรอนุมัติ สิ น เชื่ อจำกสถำบัน กำรเงิ น รำยกำรลัก ษณะ
ดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ ในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ประกอบกับกำรกู้ยืมเงิน
ดังกล่ำ วไม่มีกำรคิ ด ดอกเบีย้ จึงทำให้ กลุ่มบริ ษั ท ได้ ป ระโยชน์ ในส่ว น
ต้ นทุนทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตจะต้ องทำรำยกำรดังกล่ำว
อีก ควรมีหลักฐำนกำรกู้เงินที่ชดั เจน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวและไม่มียอดคงค้ ำง
ระหว่ำงกันตังแต่
้ วนั ที่ 23 พฤษภำคม 2556

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
ค ้ำประกันหนี ้สินของบริษัทฯ ในนำมส่วนบุคคล*
บริ ษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงิน
เพื่อใช้ ในกำรดำเนินธุ รกิจ โดยมีหลักประกัน คื อ
ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ง ปลูก สร้ ำงในอนำคต ซึ่งทรั พย์ สิ น
ดังกล่ำวมีทงกรรมสิ
ั้
ทธิ์ ของบริ ษัทฯ JGL และคุณ
เกษณี สำรประสิทธิ์ รวมทัง้ มีกำรค ้ำประกันส่ว น
บุค คลโดยมี น ำยพี ร ะ นี ร พิ ทัก ษ์ กรรมกำรและ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องท่ำนอื่นค ้ำประกันร่วมกัน ซึ่งกำร
ค ำ้ ประกัน ดังกล่ำ วเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ ส ถำบัน
กำรเงินเรียกร้ อง

นายพงศ์ ศักดิ์ สวาทยานนท์
- ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ น
กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ โ ดยถื อ หุ้ นใน
สัดส่วนรวมทังกลุ
้ ม่ 18%

เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ ให้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ น
เงินมัดจำค่ำที่ดิน ซึ่งเป็ นที่ดินที่จะนำไปพัฒนำ
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 ของบริษัทฯ โดยไม่มีกำร
ทำสัญญำและไม่คิดดอกเบี ้ยกับบริษัทฯ
หมำยเหตุ : บริ ษัทฯ บันทึกบัญชีเป็ นเจ้ ำหนีอ้ ื่น –
กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง (กรรมกำร)

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57
มีกำรคำ้ ประกันเงินกู้กับสถำบันกำรเงิน 2 แห่ง ตำม
สัญ ญำสิ น เชื่ อ 2 สัญ ญำ ค ำ้ ประกั น วงเงิ น รวม
1,598.80 ล้ ำนบำท รำยละเอียดดังนี ้
- สถำบันกำรเงินที่ 1 สัญญำสินเชื่อ 1 สัญญำ วงเงินค ้ำ
ประกันเท่ำกับ 176.80 ล้ ำนบำท
- สถำบันกำรเงินที่ 2 สัญญำสินเชื่อ 1 สัญญำ วงเงินค ้ำ
ประกันเท่ำกับ 1,422.00 ล้ ำนบำท
31 ธ.ค. 56

เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 70,000,000.00
ลดลงระหว่ำงงวด (70,000,000.00)
ยอดปลำยงวด
-

-

ดอกเบี ้ยจ่ำย
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย

-

-

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 86

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เป็ นกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงินที่ให้ กำร
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์และ
ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ นอกเหนื อ จำกหลัก ประกัน อื่ น ซึ่ง
เป็ นไปตำมเงื่อนไขของเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน รำยกำรลักษณะดังกล่ำว
อำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำ วมีควำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใ นกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใน
กำรขอรับกำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำร
พัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์และใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนดังกล่ำวเพื่อไปวำงมัดจำค่ำ
ที่ดิ น ซึ่งจะมำใช้ พัฒนำโครงกำรของบริ ษั ท ฯ ซึ่งเงิน กู้ยืมจำกบุค คลที่
เกี่ยวข้ องช่ว ยให้ บริ ษัท ฯ เกิด ควำมคล่องตัวและรวดเร็ วในกำรดำเนิ น
ธุ ร กิ จ ในระหว่ำ งที่ รอกำรอนุมัติ สิ น เชื่อ จำกสถำบัน กำรเงิน รำยกำร
ลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ ในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษั ท ประกอบกับกำรกู้ยืมเงิน
ดังกล่ำ วไม่มีกำรคิ ด ดอกเบีย้ จึ งทำให้ กลุ่มบริ ษั ท ได้ ป ระโยชน์ ในส่ว น
ต้ นทุนทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตจะต้ องทำรำยกำรดังกล่ำว

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
นำยพงศ์ ศั ก ดิ์ สวำทยำนนท์ ได้ ก้ ู ยื ม เงิ น จำก
บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่มีกำร
ทำสัญญำและไม่คิดดอกเบี ้ยให้ กบั บริษัทฯ

นายบุญยง สวาทยานนท์
- บิด ำของนำยพงษ์ ศัก ดิ์ สวำทยำ
นนท์ ซึ่ ง ผู้ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว น 12%
และเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นใน
สัดส่วนรวมทังกลุ
้ ม่ 18%

ซื ้อที่ดินจำกนำยบุญยง สวำทยำนนท์
บริษัทฯ ซื ้อที่ดินเพื่อใช้ พฒ
ั นำโครงกำรดังนี ้
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4
โฉนดเลขที่ 15628 และ 15630 พื ้นที่ 1งำน 24.3
ตร.ว. และพื ้นที่ 1งำน 14.3 ตร.ว. ขำยวันที่ 17
พฤศจิกำยน 2556มูลค่ำ 3.70 ล้ ำนบำท

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

31 ธ.ค. 56

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 25,000,000
ลดลงระหว่ำงงวด (25,000,000)
ยอดปลำยงวด
-

-

ดอกเบี ้ยจ่ำย
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย

-

-

3,698,300.00

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 87

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
อีก ควรมีหลักฐำนกำรกู้เงินที่ชดั เจน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวและไม่มียอดคงค้ ำง
ระหว่ำงกัน ตังแต่
้ วนั ที่ 23 พฤษภำคม 2556
คุณพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุน จึงได้ ก้ ยู ืม
เงิ น จำกบริ ษั ท ฯ ไปเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ส่ ว นบุ ค คล รำยกำรลัก ษณะ
ดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต โดยไม่มีหลักฐำนกำรกู้เงินและไม่
คิดอัตรำดอกเบี ้ย รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมไม่สมเหตุสมผลและไม่เป็ น
ประโยชน์ แก่บริ ษัทฯ อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ ต้ องหลีกเลี่ยงและไม่ให้ เกิด
รำยกำรลักษณะนี ้ขึ ้นอีกในอนำคต
ทั ้งนี ้ นำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ ได้ จำ่ ยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำว
แล้ วและไม่มียอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน ตังแต่
้ วนั ที่ 31 พฤษภำคม 2556
สืบเนื่องจำกที่ดินโฉนดเลขที่ 15628 และ 15630 มีพื ้นที่ตอ่ เนื่องกับ
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 บริษัทฯ ได้ ซื ้อที่ดินดังกล่ำวจำก นำยบุญยง
สวำทยำนนท์ เพื่อใช้ ทำงเข้ ำออกสำหรับโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 ทังนี
้ ้
รำคำที่ บริษัทฯ ซื ้อที่ดินจำก นำยบุญยง สวำทยำนนท์ เป็ นรำคำทีต่ ่ำ
กว่ำรำคำที่ดินในบริเวณใกล้ เคียง ซึ่งบริษัทฯ ซื ้อจำกบุคคลภำยนอก
รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

นางทัศนีย์ สวาทยานนท์
- มำรดำของนำยพงษ์ ศกั ดิ์ สวำทยำ
นนท์ ซึ่ ง ผู้ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว น 12%
และเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นใน
สัดส่วนรวมทังกลุ
้ ม่ 18%

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ซื ้อที่ดินจำกนำงทัศนีย์ สวำทยำนนท์
บริษัทฯ ซื ้อที่ดินเพื่อใช้ พฒ
ั นำโครงกำรดังนี ้
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4
โฉนดเลขที่ 15624 พื ้นที่ 3ไร่ 3งำน 55.4 ตร.ว.
ขำยวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2556 มูลค่ำ 24.11 ล้ ำน
บำท

31 ธ.ค. 56

24,108,700.00

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 88

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจำกเงื่อนไขในกำรทำสัญญำและรำคำมีควำม
สมเหตุสมผล
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรซื ้อขำยที่ดินที่รำคำตลำด
และสัญญำซื ้อขำยมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป บริษัทฯ สำมำรถเข้ ำทำรำยกำร
ดังกล่ำวได้ และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รับทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำรซื ้อขำยที่ดินในลักษณะอื่น
บริษัทฯ
ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
สืบเนื่องจำกที่ดินโฉนดเลขที่ 15624 มีพื ้นที่ตอ่ เนื่องกับโครงกำรสำ
เพ็ง 2 เฟส 4 บริษัทฯ ได้ ซื ้อที่ดินดังกล่ำวจำก นำงทัศนีย์ สวำทยำนนท์
เพื่อใช้ ทำงเข้ ำออกสำหรับโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 และใช้ เป็ นที่ดินรอ
กำรพัฒนำ ทังนี
้ ้รำคำที่บริษัทฯ ซื ้อที่ดินจำก นำงทัศนีย์ สวำทยำนนท์
เป็ นรำคำทีต่ ่ำกว่ำรำคำทีด่ ินในบริเวณใกล้ เคียง ซึง่ บริษัทฯ ซื ้อจำก
บุคคลภำยนอก รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำร
ดังกล่ำ วมีควำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใ นกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษัทฯ เนื่องจำกเงื่อนไขในกำรทำสัญญำและรำคำมีควำม
สมเหตุสมผล
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
มีควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรซื ้อขำยที่ดินที่รำคำตลำด
และสัญญำซื ้อขำยมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป บริษัทฯ สำมำรถเข้ ำทำรำยกำร
ดังกล่ำวได้ และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รับทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำรซื ้อขำยที่ดินในลักษณะอื่น
บริษัทฯ
ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้

นายปรีชา สวาทยานนท์
- น้ องชำยของนำยพงษ์ ศักดิ์ สวำท
ยำนนท์ ซึง่ ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12%
และเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นใน
สัดส่วนรวมทังกลุ
้ ม่ 18%

ซื ้อที่ดินจำกนำยปรีชำ สวำทยำนนท์
บริษัทฯ ซื ้อที่ดินเพื่อใช้ พฒ
ั นำโครงกำรดังนี ้
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4
โฉนดเลขที่ 15626 และ 74701พื ้นที่ 1งำน 29.7
ตร.ว. และพื ้นที่ 3 งำน 81.5 ตร.ว. ขำยวันที่ 17
พฤศจิกำยน 2556 มูลค่ำ 7.92 ล้ ำนบำท

7,923,600.00

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 89

-

สืบเนื่องจำกที่ดินโฉนดเลขที่ 15626 และ 74701 มีพื ้นที่ตอ่ เนื่องกับ
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 บริษัทฯ ได้ ซื ้อที่ดินดังกล่ำวจำก นำยปรีชำ
สวำทยำนนท์ เพื่อใช้ ทำงเข้ ำออกสำหรับโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 ทังนี
้ ้
รำคำที่บริษัทฯ ซื ้อที่ดินจำก นำยปรีชำ สวำทยำนนท์ เป็ นรำคำที่ตำ่ กว่ำ
รำคำที่ดินในบริเวณใกล้ เคียง ซึง่ บริษัทฯ ซื ้อจำกบุคคลภำยนอก รำยกำร
ลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจำกเงื่อนไขในกำรทำสัญญำและรำคำมีควำม
สมเหตุสมผล
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรซื ้อขำยที่ดินที่รำคำตลำด
และสัญญำซื ้อขำยมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป บริษัทฯ สำมำรถเข้ ำทำรำยกำร
ดังกล่ำวได้ และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รับทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำรซื ้อขำยที่ดินในลักษณะอื่น

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

นางทัศนีย์ นฤนาทดารงค์
- มำรดำของภรรยำนำยพงศ์ศกั ดิ์
สวำทยำนนท์ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่)
- มำรดำของนำงสำวมนุชนำถ
นฤนำทดำรงค์ (ผู้ถือหุ้นสัดส่วน
3%)

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ขำยอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ (สำเพ็ง 2 เฟส 4) ขำยอำคำรพำณิชย์ 3
ชันครึ
้ ่ ง จำนวน 2 ยูนิต แปลงที่ 213 และ 214
เนือ้ ที่ 17 ตร.วำ/ยูนิต รำคำ 5.64 ล้ ำนบำท และ
5.44 ล้ ำนบำท ปั จจุบันแปลงที่ 213 ปั จจุบนั อยู่
ระหว่ำงกำรผ่อนชำระเงินดำวน์ ส่วนแปลงที่ 214
ได้ มีก ำรโอนขำยเปลี่ย นสัญ ญำให้ กับ บุค คลอื่ น
แล้ ว หลังจำกที่ชำระเงินจองและทำสัญญำแล้ ว

31 ธ.ค. 56

รำยได้ คำ่ เปลี่ยนสัญญำ 20,000
เงินรับล่วงหน้ ำ
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 1,230,000
ลดลงระหว่ำงงวด
(300,000)
ยอดปลำยงวด
930,000

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 90

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ
ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
รำยกำรนี ้เป็ นรำยกำรขำยตำมปกติของธุรกิจของบริษัทฯ มีกำร
กำหนดรำคำขำย กำรทำสัญญำต่ำงๆ และกำหนดเงื่อนไขตำมปกติที่
930,000
บริษัทฯ เสนอให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไปของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 โดยได้ รับ
36540,000 ส่วนลดทำงกำรค้ ำ
ซึง่ เป็ นเงื่อนไขที่บริษัทฯ
ให้ กบั ลูกค้ ำที่ซื ้อ
อสังหำริมทรัพย์จำนวนมำก สำหรับกำรเปลี่ยนสัญญำให้ กบั ผู้ซื ้อรำยอื่น
1,290470,000 ได้ มีกำรชำระเงิน 20,000 บำท ซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำจะซื ้อจะ
ขำย โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้ อเสนอพิเศษแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ดีที่ผ่ำนมำ
ได้ มีกำรชำระเงินค่ำผ่อนดำวน์ลำ่ ช้ ำ โดยบริษัทฯ ได้ ผ่อนปรนในกำร
ปฏิบตั ิตำมสัญญำจะซื ้อจะขำยแก่ลกู ค้ ำรำยนี ้ รำยกำรลักษณะดังกล่ำว
อำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรขำยอำคำรพำณิชย์ของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 ที่
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขเหมือนกับกำรขำยให้
ลูกค้ ำทัว่ ไปที่มีควำมประสงค์จะซื ้ออำคำรพำณิชย์ของโครงกำร ไม่ได้ มี
กำรเสนอเงื่อนไขพิเศษให้ แต่อย่ำงใด และมีกำรปฏิบตั ิตำมขันตอนทั
้
ว่ ไป
ของกำรขำยที่ทำกับลูกค้ ำทัว่ ไป จึงถือว่ำเป็ นกำรค้ ำปกติที่มีกำไรจำก
กำรขำยในระดับที่เหมำะสม แต่กำรที่บริษัทฯ ผ่อนปรนกำรปฏิบตั ิตำม
สัญญำจะซื ้อจะขำยกับลูกค้ ำรำยนี ้ถือว่ำไม่เหมำะสม หำกในอนำคตมี
ลูกค้ ำลักษณะเช่นนี ้ ขอให้ บริษัทฯ ปฎิบตั ิตำมเงื่อนไขในสัญญำ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

นางมนุชนาถ นฤนาทดารงค์
- น้ องภรรยำคุณพงศ์ศกั ดิ์
สวำทยำนนท์ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่)
- ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วน 3%

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ขำยอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรของบริษัทฯ
บริษัทฯ (สำเพ็ง 2 เฟส 4) ขำยอำคำรพำณิชย์ 4
ชัน้ จำนวน 1 ยูนิต แปลงที่ 100 เนื ้อที่ 33 ตร.วำ
รำคำ 13.90 ล้ ำนบำท ที่ผำ่ นมำได้ มีกำรชำระเงิน
จองและทำสัญญำให้ กบั บริษัทฯ หลังจำกนันได้
้
ดำเนินกำรโอนขำยเปลี่ยนสัญญำให้ กบั บุคคลอื่น
แล้ ว

31 ธ.ค. 56

รำยได้ คำ่ เปลี่ยนสัญญำ 20,000
เงินรับล่วงหน้ ำ
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
700,000
ลดลงระหว่ำงงวด
(700,000)
ยอดปลำยงวด
-

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 91

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เช่นเดียวกับลูกค้ ำรำยทัว่ ไปอย่ำงเคร่งครัด ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงมี
ควำมสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รำยกำรนี ้เป็ นรำยกำรขำยตำมปกติของธุรกิจของบริษัทฯ มีกำร
กำหนดรำคำขำย กำรทำสัญญำต่ำงๆ และกำหนดเงื่อนไขตำมปกติที่
บริษัทฯ เสนอให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไปของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 โดยได้ รับ
ส่วนลดทำงกำรค้ ำ
ซึง่ เป็ นเงื่อนไขที่บริษัทฯ
ให้ กบั ลูกค้ ำที่ซื ้อ
อสังหำริมทรัพย์จำนวนมำก สำหรับกำรเปลี่ยนสัญญำให้ กบั ผู้ซื ้อรำย
อื่น ได้ มีกำรชำระเงิน 20,000 บำท ซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำจะซื ้อ
จะขำย โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้ อเสนอพิเศษแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ดีที่ผ่ำน
มำ ได้ มีกำรชำระเงินค่ำผ่อนดำวน์ลำ่ ช้ ำ โดยบริษัทฯ ได้ ผ่อนปรนในกำร
ปฏิบตั ิตำมสัญญำจะซื ้อจะขำยแก่ลกู ค้ ำรำยนี ้ รำยกำรลักษณะดังกล่ำว
อำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรขำยอำคำรพำณิชย์ของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 ที่
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขเหมือนกับกำรขำยให้
ลูกค้ ำทัว่ ไปที่มีควำมประสงค์จะซื ้ออำคำรพำณิชย์ของโครงกำร ไม่ได้ มี
กำรเสนอเงื่อนไขพิเศษให้ แต่อย่ำงใด และมีกำรปฏิบตั ิตำมขันตอนทั
้
ว่ ไป
ของกำรขำยที่ทำกับลูกค้ ำทัว่ ไป จึงถือว่ำเป็ นกำรค้ ำปกติที่มีกำไรจำก
กำรขำยในระดับที่เหมำะสม แต่กำรที่บริษัทฯ ผ่อนปรนกำรปฏิบตั ิตำม
สัญญำจะซื ้อจะขำยกับลูกค้ ำรำยนี ้ถือว่ำไม่เหมำะสม หำกในอนำคตมี
ลูกค้ ำลักษณะเช่นนี ้ ขอให้ บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในสัญญำ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

นางสาววรษา สวาทยานนท์ /
นางนงนุช ตันติประภาส
- น้ องสำวคุณพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำ
นนท์ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่)

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ขำยอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ (สำเพ็ง 2 เฟส 4) ขำยอำคำรพำณิชย์ 4
ชัน้ จำนวน 2 ยูนิต แปลงที่ 110 และ 111 เนือ้ ที่
33 ตร.วำ/ยูนิต รำคำ 14.20 ล้ ำนบำท และ 13.90
ล้ ำ นบำท โดยทัง้ สองแปลงได้ มีกำรวำงเงิ น จอง
และชำระเงินทำสัญญำให้ กบั บริษัทฯ หลังจำกนัน้
ได้ มีกำรโอนขำยเปลี่ยนสัญญำให้ กบั บุคคลอื่น
(นำงสำววรษำ สวำทยำนนท์ เป็ นผู้จองซือ้ และ
นำงนงนุช ตันติประภำสเป็ นผู้ทำสัญญำจะซื ้อจะ
ขำย)

31 ธ.ค. 56

รำยได้ คำ่ เปลี่ยนสัญญำ 40,000
เงินรับล่วงหน้ ำ
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 1,400,000
ลดลงระหว่ำงงวด (1,400,000)
ยอดปลำยงวด
-

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 92

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เช่นเดียวกับลูกค้ ำรำยทัว่ ไปอย่ำงเคร่งครัด ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงมี
ควำมสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รำยกำรนี ้เป็ นรำยกำรขำยตำมปกติของธุรกิจของบริษัทฯ มีกำร
กำหนดรำคำขำย กำรทำสัญญำต่ำงๆ และกำหนดเงื่อนไขตำมปกติที่
บริษัทฯ เสนอให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไปของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 โดยได้ รับ
ส่วนลดทำงกำรค้ ำ
ซึง่ เป็ นเงื่อนไขที่บริษัทฯ ให้ กบั ลูกค้ ำที่ซื ้อ
อสังหำริมทรัพย์จำนวนมำก สำหรับกำรเปลี่ยนสัญญำให้ กบั ผู้ซื ้อรำย
อื่น ได้ มีกำรชำระเงิน 20,000 บำท ตำมเงื่อนไขสัญญำจะซื ้อจะขำยด้ วย
โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้ อเสนอพิเศษแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ดี ที่ผ่ำนมำ ได้ มี
กำรชำระเงินค่ำผ่อนดำวน์ลำ่ ช้ ำ โดยบริษัทฯ ได้ ผ่อนปรนในกำรปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำจะซื ้อจะขำยแก่ลกู ค้ ำรำยนี ้ รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจ
เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการขายอาคารพาณิ ชย์ของโครงการสาเพ็ง 2 เฟส 4 ที่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกาหนดราคาและเงื่อนไขเหมือนกับการขายให้
ลูกค้าทัว่ ไปที่มีความประสงค์จะซื้ ออาคารพาณิ ชย์ของโครงการ ไม่ได้มี
การเสนอเงื่อนไขพิเศษให้แต่อย่างใด และมีการปฏิบตั ิตามขั้นตอนทัว่ ไป
ของการขายที่ทากับลูกค้าทัว่ ไป จึงถื อว่าเป็ นการค้าปกติที่มีกาไรจากการ
ขายในระดับที่เหมาะสม แต่การที่บริ ษทั ฯ ผ่อนปรนการปฏิบตั ิตามสัญญา
จะซื้อจะขายกับลูกค้ารายนี้ ถือว่าไม่เหมาะสม
หากในอนาคตมีลูกค้า
ลักษณะเช่นนี้ ขอให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาเช่นเดียวกับ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ลูกค้ารายทัว่ ไปอย่างเคร่ งครัด
ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความ
สมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ

นายอาคม อัครวัฒนวงศ์
- บิดำของภรรรยำนำยธีระชำติ มโน
ธรรมรักษำ
- กรรมกำร/ ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ ของ
บริษัท ธนเสฎฐ์ ทำวเวอร์ จำกัด

ขำยอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรของบริษัทฯ
บริษัทฯ (สำเพ็ง 2 เฟส 4) ขำยอำคำรพำณิชย์ 3
ชันครึ
้ ่ง จำนวน 4 ยูนิต แปลงที่ 145, 146, 149
และ 150 เนื ้อที่ 17 ตร.วำ/ยูนิต รำคำ 5.44
ล้ ำนบำท/ยูนิต ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรผ่อนชำระ
เงินดำวน์

เงินรับล่วงหน้ ำ
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด

3,360,000
3,360,000

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 93

รำยกำรนี ้เป็ นรำยกำรขำยตำมปกติของธุรกิจของบริษัทฯ มีกำร
3,360,000
กำหนดรำคำขำย กำรทำสัญญำต่ำงๆ และกำหนดเงื่อนไขตำมปกติที่
1,440,0002,880 บริษัทฯ เสนอให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไปของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 โดยได้ รับ
,000
ส่วนลดทำงกำรค้ ำ
ซึง่ เป็ นเงื่อนไขที่บริษัทฯ
ให้ กบั ลูกค้ ำที่ซื ้อ
อสังหำริมทรัพย์จำนวนมำก โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้ อเสนอพิเศษแต่อย่ำง
64,800240,000 ใด อย่ำงไรก็ดีที่ผ่ำนมำ ได้ มีกำรชำระเงินค่ำผ่อนดำวน์ลำ่ ช้ ำ โดยบริษัทฯ
ได้ ผ่อนปรนในกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำจะซื ้อจะขำยแก่ลกู ค้ ำรำยนี ้
รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรขำยอำคำรพำณิชย์ของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 ที่
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขเหมือนกับกำรขำยให้
ลูกค้ ำทัว่ ไปที่มีควำมประสงค์จะซื ้ออำคำรพำณิชย์ของโครงกำร ไม่ได้ มี
กำรเสนอเงื่อนไขพิเศษให้ แต่อย่ำงใด และมีกำรปฏิบตั ิตำมขันตอนทั
้
ว่ ไป
ของกำรขำยที่ทำกับลูกค้ ำทัว่ ไป จึงถือว่ำเป็ นกำรค้ ำปกติที่มีกำไรจำก
กำรขำยในระดับที่เหมำะสม แต่กำรที่บริษัทฯ ผ่อนปรนกำรปฏิบตั ิตำม
สัญญำจะซื ้อจะขำยกับลูกค้ ำรำยนี ้ถือว่ำไม่เหมำะสม หำกในอนำคตมี
ลูกค้ ำลักษณะเช่นนี ้ ขอให้ บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในสัญญำ
เช่นเดียวกับลูกค้ ำรำยทัว่ ไปอย่ำงเคร่งครัด ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงมี

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ควำมสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นายรังสรรค์ หวังไพฑูรย์
- ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำร

ซื ้อที่ดินจำกนำยรังสรรค์ หวังไพฑูรย์
บริษัทฯ ซื ้อที่ดินเพื่อใช้ พฒ
ั นำโครงกำรดังนี ้
โครงกำรทิวลิป แสควร์
โฉนดเลขที่ 70798 พื ้นที่ 4 ไร่ 3 งำน 14 ตร.ว.
ขำยวันที่ 23 เมษำยน 2556 มูลค่ำ 32.00 ล้ ำน
บำท

32,000,000.00

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 94

-

สืบเนื่องจำกเหตุผลทำงธุรกิจ บริษัทฯ ได้ ดำเนินกำรให้ นำยรังสรรค์
หวังไพฑูรย์ ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในขันตอนกำรรวบรวมที
้
่ดินก่อนที่จะ
ขำยให้ บริษัทฯ เพื่อพัฒนำโครงกำรต่อไป
ทังนี
้ ้รำคำที่บริษัทฯ ซื ้อที่ดินจำก นำยรังสรรค์ หวังไพฑูรย์ เป็ นรำคำ
ต้ นทุนบวกค่ำใช้ จำ่ ยที่เกี่ยวข้ องในกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกับทำงรำชกำร
และเป็ นรำคำทีต่ ่ำกว่ำรำคำทีด่ ินในบริเวณใกล้ เคียงที่ซื ้อจำก
บุคคลภำยนอก
อย่ำงไรก็ดี รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคตเนื่องจำก ณ
วันที่ 16 มกรำคม 2557 บริ ษัทฯ ได้ ประกำศใช้ ค่มู ือปฏิบตั ิงำนเรื่ องกำร
จัดซื ้อที่ดิน ซึ่งระบุขัน้ ตอนกำรอนุมตั ิ รวมถึง กำรมอบหมำยให้ บุคคลใด
เป็ นคูส่ ญ
ั ญำในสัญญำจะซื ้อจะขำยอย่ำงชัดเจน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์กบั บริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ
ต้ องปฏิบตั ิตำมคูม่ ือปฏิบตั ิงำนเรื่องกำรจัดซื ้อที่ดินอย่ำงเคร่งครัด
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรซื ้อขำยที่ดินที่รำคำตลำด
และสัญญำซื ้อขำยมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป บริษัทฯ สำมำรถเข้ ำทำรำยกำร
ดังกล่ำวได้ และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รับทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำรซื ้อขำยที่ดินในลักษณะอื่น
บริษัทฯ
ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำม

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 30 มี.ค.
มิ.ย.57

31 ธ.ค. 56

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
สมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้

เงินรับล่วงหน้ ำ
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด

-

15,000
15,000

พ.ต.อ ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย
ขำยอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรของบริษัทฯ
เงินรับล่วงหน้ ำ
- ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ สัดส่วนร้ อยละ 1.5 บริ ษั ท ฯ (โครงกำรไมอำมี่ บำงปู ) ขำยห้ องชุด ยอดต้ นงวด
จำนวน 2 ยูนิต เฟส 15 ตึก 74 ชัน้ 4 ห้ องเลขที่ 5 เพิม่ ขึ ้นระหว่ำงงวด

-

30,000

นางสุพร อัครวัฒนวงศ์
- มำรดำของภรรรยำนำยธี ร ะชำติ
มโนธรรมรักษำ
- ภรรยำนำยอำคม อัค รวัฒ นวงศ์
(กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ ของ
บริษัท ธนเสฎฐ์ ทำวเวอร์ จำกัด)

ขำยอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรของบริษัทฯ
บริษัทฯ (โครงกำรไมอำมี่ บำงปู) ขำยห้ องชุด
จำนวน 1 ยูนิต เฟส 12 ตึก 64 ชัน้ 4 ห้ องเลขที่ 4
เนื ้อที่ประมำณ 41.5 ตร.ม. รำคำประมำณ 1.95
ล้ ำนบำท/ยูนิต ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรผ่อนชำระ
เงินดำวน์
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รำยกำรนี ้เป็ นรำยกำรขำยตำมปกติของธุรกิจของบริษัทฯ มีกำร
กำหนดรำคำขำย กำรทำสัญญำต่ำงๆ และกำหนดเงื่อนไขตำมปกติที่
บริษัทฯ เสนอให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไปของโครงกำรไมอำมี่ บำงปู โดยไม่มี
เงื่อนไขหรือข้ อเสนอพิเศษแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ดีที่ผ่ำนมำ ได้ มีกำรชำระ
เงินค่ำผ่อนดำวน์ลำ่ ช้ ำ ซึง่ บริษัทฯ ได้ ดำเนินกำรทวงถำมเช่นเดียวกับ
ลูกค้ ำทัว่ ไปแล้ ว รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรขำยห้ องชุดของโครงกำรไมอำมี่ บำงปู ที่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์กำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขเหมือนกับกำรขำยให้ ลกู ค้ ำ
ทัว่ ไปที่มีควำมประสงค์จะซื ้อห้ องชุดของโครงกำร
ไม่ได้ มีกำรเสนอ
เงื่อนไขพิเศษให้ แต่อย่ำงใด และมีกำรปฏิบตั ติ ำมขันตอนทั
้
ว่ ไปของกำร
ขำยที่ทำกับลูกค้ ำทัว่ ไป จึงถือว่ำเป็ นกำรค้ ำปกติที่มีกำไรจำกกำรขำยใน
ระดับที่เหมำะสม และบริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในสัญญำจะซื ้อจะ
ขำยกับลูกค้ ำรำยนี ้เหมือนกับลูกค้ ำทัว่ ไป หำกในอนำคตมีลกู ค้ ำลักษณะ
เช่นนี ้ ขอให้ บริษัทฯ ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขในสัญญำเช่นเดียวกับลูกค้ ำรำย
ทัว่ ไปอย่ำงเคร่งครัด ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผล
เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รำยกำรนี ้เป็ นรำยกำรขำยตำมปกติของธุรกิจของบริษัทฯ มีกำร
กำหนดรำคำขำย กำรทำสัญญำต่ำงๆ และกำหนดเงื่อนไขตำมปกติที่
บริษัทฯ เสนอให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไปของโครงกำรไมอำมี่ บำงปู โดยไม่มี

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

และ 6 เนือ้ ที่ ประมำณ 41.5 และ 40.5 ตร.ม. ลดลงระหว่ำงงวด
รำคำประมำณ 1.98 ล้ ำนบำท และ 1.90 ล้ ำนบำท ยอดปลำยงวด
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรผ่อนชำระเงินดำวน์

-

หมำยเหตุ : *กำรค ้ำประกันหนี ้สินของบริ ษัทในนำมส่วนบุคคลไม่ได้ มีกำรคิดค่ำตอบแทนในกำรค ้ำประกันแต่อย่ำงใด
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31 30 มี.ค.
มิ.ย.57
30,000

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เงื่อนไขหรือข้ อเสนอพิเศษแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ดีที่ผ่ำนมำ ได้ มีกำรชำระ
เงินค่ำผ่อนดำวน์ลำ่ ช้ ำ โดยบริษัทฯ ได้ ดำเนินกำรทวงถำมเช่นเดียวกับ
ลูกค้ ำทัว่ ไปแล้ ว รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรขำยห้ องชุดของโครงกำรไมอำมี่ บำงปู ที่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์กำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขเหมือนกับกำรขำยให้ ลกู ค้ ำ
ทัว่ ไปที่มีควำมประสงค์จะซื ้อห้ องชุดของโครงกำร
ไม่ได้ มีกำรเสนอ
เงื่อนไขพิเศษให้ แต่อย่ำงใด และมีกำรปฏิบตั ติ ำมขันตอนทั
้
ว่ ไปของกำร
ขำยที่ทำกับลูกค้ ำทัว่ ไป จึงถือว่ำเป็ นกำรค้ ำปกติที่มีกำไรจำกกำรขำยใน
ระดับที่เหมำะสม และบริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในสัญญำจะซื ้อจะ
ขำยกับลูกค้ ำรำยนี ้เหมือนกับลูกค้ ำทัว่ ไป หำกในอนำคตมีลกู ค้ ำลักษณะ
เช่นนี ้ ขอให้ บริษัทฯ ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขในสัญญำเช่นเดียวกับลูกค้ ำรำย
ทัว่ ไปอย่ำงเคร่งครัด ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผล
เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
รายการระหว่ างกันระหว่ างบริษัท ไชน่ า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์ ) จากัด (“CNC”) กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ งประจาปี 2556 และสาหรับงวด 3 6
เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 2557
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 มี.ค.30 มิ.ย.
31 ธ.ค. 56
57
บจก. เจ.เอส.พี.โกลเด้ นท์ แลนด์
เงินกู้ยืมจำก JGL
เงินกู้ยืมจาก JGL
“JGL”
CNC ได้ ก้ ยู ืมเงินจำก JGL เพื่อใช้ หมุนเวียนใน ยอดต้ นงวด
- บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นใน โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 โดยไม่มีตวั๋ สัญญำใช้ เงิน เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
383,360
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 และมี และไม่คิดดอกเบี ้ยระหว่ำงกัน
ลดลงระหว่างงวด
(383,360)
กรรมกำรชุดเดียวกับบริษัทฯ
ยอดปลายงวด
- ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ พั ฒ น ำ
อสังหำริ มทรัพย์ โครงกำรสำเพ็ง 2
ดอกเบี ้ยจ่าย
เฟส 2
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
-

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ให้ เงินกู้ยืมแก่ JGL
CNC ได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่ JGL เพื่อใช้ สำหรับจ่ำยค่ำ
ก่อสร้ ำงให้ แก่ผ้ รู ับเหมำ โดยไม่มีตวั๋ สัญญำใช้ เงิน
และคิดดอกเบี ้ยระหว่ำงกัน

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ JGL
ยอดต้ นงวด
1,937,782.43
เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด (1,937,782.43)
ยอดปลายงวด
-

-

ดอกเบี ้ยรับ

-

-
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
CNC มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนในโครงกำร สำเพ็ง 2 เฟส 1
ซึง่ เงินกู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่ำวจะช่วยทำให้ CNC มีควำมคล่องตัวในกำรดำเนิน
ธุรกิจ รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ด
บริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงบริ ษัทในกลุ่ม มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ CNC รำยกำรดังกล่ำวจึงทำให้ กลุ่มบริ ษัทฯ
ได้ ประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจ อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตจะต้ องทำรำยกำร
ดังกล่ำวอีก ควรมีหลักฐำนกำรกู้เงินที่ชดั เจน
ทังนี
้ ้ CNC ได้ จำ่ ยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวและไม่มียอดคงค้ ำงระหว่ำง
กัน ตังแต่
้ วนั ที่ 5 กรกฎำคม 2556
CNC ได้ ให้ เงินกู้ยืมแก่ JGL เนื่องจำก JGL มีควำมจำเป็ นต้ องใช้
เงินทุนในกำรจ่ำยค่ำก่อสร้ ำงให้ กบั ผู้รับเหมำ ซึง่ กำรให้ เงินกู้ยืมแก่ JGL นัน้
จะช่วยทำให้ JGL มีควำมคล่องตัวในกำรพัฒนำโครงกำรของ JGL รำยกำร
ลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นกำรให้ เงินกู้ยืมแก่ JGL มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ใน

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56
ดอกเบี ้ยค้ างรับ

บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ ตี ้
แมเนจเมนท์ จากัด (“JPM”)

ว่ำจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำร

- เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือ

ถึง กำรก่อสร้ ำง กำรตลำด และกำรขำยให้ กบั

หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99

โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 ของ CNC ด้ วยอัตรำร้ อย

- ประกอบธุรกิจรับบริหำรจัดกำร
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรให้
เช่ำ

ละ 2.00 จำกมูลค่ำโครงกำร ซึ่งเป็ นรำคำที่ตำ่ กว่ำ

-

28,297,035.92

JPM รับจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำรซึง่ ครอบคลุม

รำคำตลำด

31 มี.ค.30 มิ.ย.
57
-

1,277,097.66
1,277,097.66

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ของกลุ่ม บริ ษั ท แม้ จ ะไม่มีห ลักฐำนกำรกู้เ งิน และไม่คิ ด
ดอกเบี ้ยระหว่ำงกัน แต่เนื่องจำกเป็ นกำรกู้ระยะสัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึ งทำให้
กลุ่มบริ ษัท ฯ ได้ ประโยชน์ ในกำรด ำเนิน ธุรกิจ อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคต
จะต้ องทำรำยกำรดังกล่ำวอีก ควรมีหลักฐำนกำรกู้เงินที่ชดั เจน
ทังนี
้ ้ CNC ได้ รับชำระคืนเงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่ำวแล้ วและไม่มียอดคงค้ ำง
ระหว่ำงกันตังแต่
้ 11 มกรำคม 2556
CNC ได้ วำ่ จ้ ำง JPM บริหำรโครงกำรให้ กบั บริษัทซึง่ เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ และนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจจะไม่อำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำร
ปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ CNC เนื่องจำก CNC เป็ น
ค่ำบริหำรโครงกำรค้ ำงจ่ำย
บริษัทย่อยซึง่ บริษัทฯ มิได้ ถือครองหุ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยมีผ้ ถู ือหุ้นอื่นถือหุ้น
ยอดต้ นงวด
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ วของ
เพิ่มขึ ้นระหว่ำง
21,168,504.18 21,168,504.1821 CNC จึงมีควำมเห็นว่ำกำรให้ บริกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแก่ CNC โดย
ลดลงระหว่ำงงวด
,168,504.18
JPM ควรคิดค่ำบริกำรในรำคำตลำด
ยอดปลำยงวด
21,168,504.18 1,277,097.661,2
สำหรั บ แนวทำงกำรท ำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
77,097.66
ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำร
(22,01645522,44 ให้ บริ กำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป CNC สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และ
5,601.84,795601 รำยงำนรำยกำรดังกล่ำ วให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรั บทรำบรำยไตรมำส
.3384)
หำกเป็ นกำรท ำรำยกำรในลักษณะอื่ น CNC ต้ องเสนอให้ ค ณะกรรมกำร
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

บริษัท รุ่ งถาวรค้ าไม้ จากัด
- กรรมกำร/ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
คือ ญำติสนิทนำยยงศีล รุ่งชีวำ
(กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมกำร
บริษัท/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร
ผู้มีอำนำจลงนำม)
- ประกอบกิจกำรประกอบกิจกำร
ขำยไม้ แปรรูปทุกชนิด

ซื ้อวัสดุก่อสร้ ำง
46,876.28
บริษัท รุ่งถำวรค้ ำไม้ จำกัด ขำยไม้ แบบให้ แก่CNC
เพื่อใช้ ในกำรก่อสร้ ำงโดย CNC มิได้ ทำกำร
เปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
อย่ำงไรก็ดี CNC มีนโยบำยจัดซื ้อโดยจะจัดซื ้อ ยอดปลำยงวด
วัสดุในรำคำทีส่ อดคล้ องกับ Bill of Quantity
(BOQ)

บริษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เท
รด จากัด
- ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยวีระวิทย์
มโนธรรมรักษำ (กลุม่ ผู้ถือหุ้น
ใหญ่/ กรรมกำรบริษัท/
กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผู้มี

ซื ้อวัสดุก่อสร้ ำง
19,378,353.00
บริษัท สยำมดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด ขำย
วัสดุก่อสร้ ำงให้ แก่ CNC เพื่อใช้ ในกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ในโครงกำร โดย CNC มิได้ ทำกำร เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
เปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
ยอดปลำยงวด
-
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57
428,806.51-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวได้
CNC
มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ ไม้ แบบในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ใน
โครงกำรต่ำงๆ จึงได้ มีกำรซื ้อไม้ แบบกับทำง บริษัท รุ่งถำวรค้ ำไม้ จำกัด ซึง่
เป็ นหนึ่งในผู้จดั จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ ำงของ CNC รำยกำรลักษณะดังกล่ำวจะ
ไม่อำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวไม่
สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ CNC

-

-

อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีตสำหรับแนว
ทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หำกกำร
เป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำรให้ บริ กำรมีเงื่อนไขปกติ
ทัว่ ไป CNC สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำว
ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำรใน
ลักษณะอื่น CNC ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
CNC มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ สินค้ ำเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้ ำง อุปกรณ์ปรับปรุง
บ้ ำน ห้ องน ้ำและสุขภัณฑ์ ในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรต่ำงๆ
จึงได้ มีกำรซื ้อวัสดุก่อสร้ ำงกับ บริษัท สยำมดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด ซึง่
เป็ นหนึ่งในผู้จดั จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ ำงของบริษัทฯ
ณ วันที่ 25 ธันวำคม 2556 บริษัท สยำม ดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30 มิ.ย.
57

อำนำจ ลงนำม/ บุตรชำยนำยทนง
ศักดิ์ มโนธรรมรักษำ)
- ประกอบกิจกำรซื ้อและจำหน่ำย
วัสดุก่อสร้ ำงและเครื่องใช้ ไฟฟ้ำ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ได้ แจ้ งจดทะเบียนเลิกบริษัทบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงรอ
ชำระบัญชี ดังนันรำยกำรดั
้
งกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวไม่
สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ CNC

บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์
จากัด
- กรรมกำร/ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
คือ นำยพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมกำร
บริษัท/
กรรมกำรบริหำร/รอง
กรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)
- ประกอบธุรกิจนำยหน้ ำขำย
ประกันวินำศภัย

ซื ้อประกันวินำศภัยภัย
บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ขำยประกัน
อัคคีภยั ให้ แก่ CNC โดย CNC มิได้ ทำกำร
เปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว

44,761.66

-8,952.34

อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีตสำหรับแนว
ทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หำกกำร
เป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำรให้ บริ กำรมีเงื่อนไขปกติ
ทัว่ ไป CNC สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำว
ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำรใน
ลักษณะอื่น CNC ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
CNC มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพื่อให้ ครอบคลุม
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้น ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ ทังนี
้ ้ CNC
มิได้ ใช้ นำยหน้ ำขำยประกันวินำศภัยอืน่ ใดนอกเหนือจำก บริษัท วินนิ่ง อิน
ชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด รำยกำรลักษณะดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว

ค่ำเบี ้ยประกันจ่ำยล่วงหน้ ำ
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 53,714.00

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 101

ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ CNC
-8,952.34
-

อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต CNC ควรขอ
ใบเสนอรำคำจำกนำยหน้ ำขำยประกันวินำศภัยรำยอื่นเพื่อเปรี ยบเทียบรำคำ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด

บริษัท ดิ อินฟิ นิท คอนสตรัคชั่น
จากัด
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ
นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่ เคย
เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556
- ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำง

(44,761.66)
8,952.34

ว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำก่อสร้ ำง
52,780,250.00
CNC ว่ำ จ้ ำ ง บริ ษั ท ดิ อิ น ฟิ นิ ท คอนสตรั ค ชั่น
จำกัด เป็ นผู้รับเหมำหลักในกำรก่อสร้ ำงโครงกำร
ส ำเพ็ง 2 เฟส 1 โดยมีก ำรเปรี ยบเที ยบใบเสนอ เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
รำคำกับ Bill of Quantity (BOQ) ซึ่งทำง CNC ยอดปลำยงวด
จัดทำขึ ้นก่อนกำรว่ำจ้ ำง
เงินประกันสัญญำก่อสร้ ำง
CNC หักเงินประกันสัญญำก่อสร้ ำงจำกผู้รับเหมำ
หลัก โดยเมื่อพ้ นจำกระยะเวลำในกำรรับประกัน
ผลงำน (1 ปี ) CNC จะชำระเงินประกันสัญญำ
ก่อสร้ ำงให้ แก่ผ้ รู ับเหมำ

เจ้ ำหนี ้อื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 1,479,819.92
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด
1,479,819.92

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 102
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-(8,952.34)
-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
และเงื่ อ นไขกำรค้ ำอื่ น ส ำหรั บ แนวทำงกำรท ำรำยกำรในอนำคต
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำ
ตลำด และสัญญำกำรให้ บริ กำรมีเงื่อนไขปกติทั่วไป CNC สำมำรถเข้ ำท ำ
รำยกำรดังกล่ำวได้ และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รับทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น CNC ต้ องเสนอ
ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อน
จึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้

CNC ว่ำจ้ ำง บริษัท ดิ อินฟิ นิท คอนสตรัคชัน่ จำกัด เป็ นหนึ่งใน
ผู้รับเหมำหลักรับผิดชอบกำรก่อสร้ ำงฐำนรำก

และโครงสร้ ำงอำคำรใน

โครงกำร รำยกำรลักษณะดังกล่ำวจะไม่อำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
-

1,479,819.92
(43,484.85)
1,436,335.07

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ CNC

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30 มิ.ย.
57

-

1,551,323.62

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

โดย CNC ชำระคืนเงินประกันสัญญำก่อสร้ ำงให้
บริษัท ดิ อินฟิ นิท คอนสตรัคชัน่ จำกัด เนื่องจำกมี
กำรรับคืนเงินค่ำจ้ ำงผู้รับเหมำก่อสร้ ำง ณ ไตรมำส
1 ปี 2557

รับคืนเงินค่ำจ้ ำงผู้รับเหมำก่อสร้ ำง
เนื่ องจำกมีกำรปรั บ ลดงำนก่อ สร้ ำงตำมสัญ ญำ
ว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำหลักสำหรับโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส
1 บริ ษัท ดิ อินฟิ นิท คอนสตรัคชัน่ จำกัด จึงได้ คืน
เงินค่ำก่อสร้ ำงให้ แก่ CNC ณ ไตรมำส 1 ปี 2557

นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
- กรรมกำรบริษัท
- ประธำนกรรมกำรบริหำร

ในช่วงแรกของกำรเสนอขำยโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 และเฟส 2 ลูกค้ ำ
ผู้จองซื ้อโครงกำรสำมำรถปรับลดรำยละเอียดของอำคำรพำณิชย์ที่เสนอขำย
โดยกำรปรับลดดังกล่ำวส่งผลต่อมูลค่ำสัญญำจะซื ้อจะขำย Bill of Quantity
(BOQ) และสัญญำว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำก่อสร้ ำง
อย่ำงไรก็ดี รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต เนื่องจำก

ลูกหนี ้อื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด
เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร
เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร
นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้ ยอดต้ นงวด
167,273,399
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภำพคล่องในกำร เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 43,750,957
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีกำรทำสัญญำและ ลดลงระหว่ำงงวด (211,024,356)

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 103

1,551,323.62
1,551,323.62
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ CNC

CNC มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภำพคล่องใน
กำรดำเนินธุรกิจของ CNC ซึง่ เงินกู้ยืมจำกกรรมกำรช่วยเพิ่มสภำพคล่อง
และควำมคล่องตัวในกำรหมุนเวียนเงินทุนในกิจกำรมำกกว่ำกำรพึง่ พำเงินทุน
หมุนเวียนจำกสถำบันกำรเงินเพียงแหล่งเดียว รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
- กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ไม่คิดดอกเบี ้ยกับทำงบริษัทฯ
ยอดปลำยงวด
หมำยเหตุ : บริ ษัทฯ บันทึกบัญชีเป็ นเจ้ ำหนีอ้ ื่น –
กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง (กรรมกำร)
ดอกเบี ้ยจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

ค ้ำประกันหนี ้สินของ CNC ในนำมส่วนบุคคล*
CNC มีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงินเพื่อ
ใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์สำเพ็ง 2
เฟส 1 โดยมีหลักประกัน คือ ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูก
สร้ ำงในอนำคต ซึง่ ทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ นกรรมสิทธิ์
ของ CNC รวมทังมี
้ กำรค ้ำประกันส่วนบุคคลโดยมี
นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ และนำยประโยชน์
สุข ศรี ก ำร ค ำ้ ประกัน ร่ ว มกัน ซึ่ง กำรค ำ้ ประกั น
ดัง กล่ ำ วเป็ นไปตำมเงื่ อ นไขที่ ส ถำบั น กำรเงิ น
เรียกร้ อง
นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ รอง

31 ธ.ค. 56
-

31 มี.ค.30 มิ.ย.
57
-

มีกำรค ้ำประกันเงินกู้กบั สถำบันกำรเงินตำมสัญญำสินเชื่อ 1
สัญญำ มีวงเงินค ้ำประกันเท่ำกับ 626.83 ล้ ำนบำท
CNC ได้ ชำระหนีก้ ับสถำบันกำรเงินดังกล่ำวเสร็ จสิ ้น พร้ อม
และสถำบันกำรเงินได้ สง่ จดหมำยขอปลดภำระค ้ำประกันใน
นำมส่วนบุคคลเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 ซึ่งอยู่ระหว่ำงรอ
เอกสำรยืนยันจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำวว่ำได้ ปลดภำระค ้ำ
ประกันส่วนบุคคลแล้ วเรียบร้ อยแล้ ว

เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้ ยอดต้ นงวด
-

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 104

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ใน
กำรดำเนินธุรกิจของ CNC ประกอบกับกำรให้ ก้ ูยืมเงินดังกล่ำวไม่มีกำรคิด
ดอกเบี ้ย จึงทำให้ กลุม่ บริษัทได้ ประโยชน์ในส่วนต้ นทุนทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี
หำกในอนำคตจะต้ องทำรำยกำรดังกล่ำวอีก ควรมีหลักฐำนกำรกู้เงินที่ชดั เจน
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ ทยอยจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวและไม่มียอดคงค้ ำง
ระหว่ำงกันตังแต่
้ วนั ที่ 6 กันยำยน 2556
เป็ นกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินที่ให้ กำร
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์และใช้ ใน
กำรดำเนินธุรกิจของ CNC นอกเหนือจำกหลักประกันอื่นซึง่ เป็ นไปตำม
เงื่อนไขของเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกใน
อนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในกำรดำเนินธุรกิจของ CNC
เนื่องจำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในกำรขอรับกำรสนับสนุน
วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
และใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ
CNC มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภำพคล่องใน
กำรดำเนินธุรกิจของ CNC ซึง่ เงินกู้ยืมจำกกรรมกำรช่วยเพิ่มสภำพคล่อง

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
กรรมกำรผู้จดั กำร/ บุตรชำยนำย
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ

นายประโยชน์ สุขศรีการ
- อดี ต ผู้ ถื อ หุ้น และกรรมการใน
บ.ย่อย JGL ,CNC และ SPZ โดย
ได้ มีการขายหุ้นในบ.ย่อยทัง้ 3 แห่ง
ใ ห้ กั บ ก ลุ่ ม น า ย ท น ง ศั ก ดิ์
มโนธรรมรักษา พร้ อมลาออกจาก
การเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย ทัง้
3 แห่งแล้ วเมื่อ พฤษภาคม 2556

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภำพคล่องในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีกำรทำสัญญำและ
ไม่คิดดอกเบี ้ยกับทำงบริษัทฯ
หมำยเหตุ : บริ ษัทฯ บันทึกบัญชีเป็ นเจ้ ำหนีอ้ ื่น –
กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง (กรรมกำร)

ค ้ำประกันหนี ้สินของ CNC ในนำมส่วนบุคคล*
CNC มีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงินเพื่อ
ใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์สำเพ็ง 2
เฟส 1 โดยมีหลักประกัน คือ ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูก
สร้ ำงในอนำคต ซึง่ ทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ นกรรมสิทธิ์
ของ CNC รวมทังมี
้ กำรค ้ำประกันส่วนบุคคลโดยมี
นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ และนำยประโยชน์
สุข ศรี ก ำร ค ำ้ ประกัน ร่ ว มกัน ซึ่ง กำรค ำ้ ประกั น
ดัง กล่ ำ วเป็ นไปตำมเงื่ อ นไขที่ ส ถำบั น กำรเงิ น
เรียกร้ อง

31 ธ.ค. 56
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด

210,000
(210,000)
-

ดอกเบี ้ยจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

-

31 มี.ค.30 มิ.ย.
57
-

มีกำรค ้ำประกันเงินกู้กบั สถำบันกำรเงินตำมสัญญำสินเชื่อ 1
สัญญำ มีวงเงินค ้ำประกันเท่ำกับ 626.83 ล้ ำนบำท
CNC ได้ ชำระหนีก้ ับสถำบันกำรเงินดังกล่ำวเสร็ จสิ ้น พร้ อม
และสถำบันกำรเงินได้ สง่ จดหมำยขอปลดภำระค ้ำประกันใน
นำมส่วนบุคคลเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 ซึ่งอยู่ระหว่ำงรอ
เอกสำรยืนยันจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำวว่ำได้ ปลดภำระค ้ำ
ประกันส่วนบุคคลเรียบร้ อยแล้ ว

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 105

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
และควำมคล่องตัวในกำรหมุนเวียนเงินทุนในกิจกำรมำกกว่ำกำรพึง่ พำเงินทุน
หมุนเวียนจำกสถำบันกำรเงินเพียงแหล่งเดียว รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจ
เกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ใน
กำรด ำเนิน ธุรกิ จของ CNC ประกอบกับกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวไม่มีกำรคิ ด
ดอกเบี ้ย จึงทำให้ กลุม่ บริษัทได้ ประโยชน์ในส่วนต้ นทุนทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี
หำกในอนำคตจะต้ องทำรำยกำรดังกล่ำวอีก ควรมีหลักฐำนกำรกู้เงินที่ชดั เจน
ทังนี
้ ้ CNC ได้ จำ่ ยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวและไม่มียอดคงค้ ำงระหว่ำง
กันตังแต่
้ วนั ที่ 6 กันยำยน 2556
เป็ นกำรค ำ้ ประกัน วงเงิ น สิน เชื่อ กับ เจ้ ำ หนี ส้ ถำบัน กำรเงิน ที่ ใ ห้ กำร
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์และใช้ ใน
กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จของ CNC นอกเหนื อจำกหลักประกัน อื่น ซึ่งเป็ นไปตำม
เงื่อ นไขของเจ้ ำ หนี ส้ ถำบัน กำรเงิน โดยนำยประโยชน์ ฯ ค ำ้ ประกัน วงเงิ น
สินเชื่อดังกล่ำวในฐำนะที่เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใน CNC ณ ขณะนัน้ แม้
ภำยหลังนำยประโยชน์ ฯ จะได้ ล ำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรและขำยหุ้น
ดังกล่ำวแล้ ว แต่สถำบันกำรเงินยังไม่ได้ ดำเนินกำรปลดเงื่อนไขกำรค ้ำประกัน
ของนำยประโยชน์ ฯ ออกแต่อ ย่ำ งใด รำยกำรดังกล่ำ วจะไม่เกิ ด ขึน้ อีกใน
อนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

นายพงศ์ ศักดิ์ สวาทยานนท์
- ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ น
กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ โ ดยถื อ หุ้ นใน
สัดส่วนรวมทังกลุ
้ ม่ 18%

นายอาคม อัครวัฒนวงศ์
- บิดาของภรรรยานายธีระชาติ มโน
ธรรมรักษา
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ของ
บริษัท ธนเสฎฐ์ ทำวเวอร์ จำกัด

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ ให้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ น
เงิ น ทุน หมุน เวี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยไม่มี ก ำรท ำ
สัญญำและไม่คิดดอกเบี ้ยกับบริษัทฯ
หมำยเหตุ : บริ ษัทฯ บันทึกบัญชีเป็ นเจ้ ำหนีอ้ ื่น –
กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง (กรรมกำร)

ขำยอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรของ CNC
บริ ษัทย่อย CNC (สำเพ็ง 2 เฟส 1) ขำยอำคำร
พำณิชย์ 4 ชัน้ แปลง 61 เนือ้ ที่ 30 ตร.วำ จำนวน
1 หลัง รำคำ 7.69 ล้ ำนบำท โดยได้ ชำระเงินจอง
ทำสัญ ญำและผ่อนดำวน์ ให้ กับ CNC ครบแล้ ว

31 มี.ค.30 มิ.ย.
57

31 ธ.ค. 56

เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ยอดต้ นงวด
18,690,957
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด (18,690,957)
ยอดปลำยงวด
-

-

ดอกเบี ้ยจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

-

-

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

เงินรับล่วงหน้ ำ
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด

-
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในกำรดำเนินธุรกิจของ CNC
เนื่องจำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในกำรขอรับกำรสนับสนุน
วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
และใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ
CNC มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภำพคล่องใน
กำรดำเนินธุรกิจของ CNC ซึง่ เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องช่วยเพิ่ม
สภำพคล่อง และควำมคล่องตัวในกำรหมุนเวียนเงินทุนในกิจกำรมำกกว่ำ
กำรพึง่ พำเงินทุนหมุนเวียนจำกสถำบันกำรเงินเพียงแหล่งเดียว
รำยกำร
ลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ใน
กำรดำเนินธุรกิจของ CNC ประกอบกับกำรให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่ำวไม่มีกำรคิด
ดอกเบี ้ย จึงทำให้ กลุม่ บริษัทได้ ประโยชน์ในส่วนต้ นทุนทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี
หำกในอนำคตจะต้ องทำรำยกำรดังกล่ำวอีก ควรมีหลักฐำนกำรกู้เงินที่ชดั เจน
ทังนี
้ ้ CNC ได้ ดำเนินกำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวและไม่มียอดคง
ค้ ำงระหว่ำงกันตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2556
รำยกำรนี ้เป็ นรำยกำรขำยตำมปกติของธุรกิจของบริษัทย่อย CNC มีกำร
กำหนดรำคำขำย กำรทำสัญญำต่ำงๆ และกำหนดเงื่อนไขตำมปกติที่บริษัท
ย่อย CNC เสนอให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไปของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 โดยไม่มี
เงื่อนไขหรือข้ อเสนออื่นพิเศษแต่อย่ำงใด
ยกเว้ นในเรื่องของส่วนลดพิเศษ
(5%) แต่อย่ำงไรก็ดีสว่ นลดพิเศษดังกล่ำวนันได้
้ รับอนุมตั ิจำกผู้มีอำนำจแล้ ว

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 มี.ค.30 มิ.ย.
57

31 ธ.ค. 56

รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท

ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงรอโอนกรรมสิทธิ์

นางอัจฉศริยา ดวงพลอย
-น้ องสาวนายรังสรรค์ หวังไพฑูรย์
(ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ รับผิดชอบ
ดูแลฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายขาย)

ขำยอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรของ CNC
CNC (สำเพ็ง 2 เฟส 1) ขำยอำคำรพำณิชย์ 4 ชัน้
แปลงที่ 20 เนื ้อที่ 30 ตร.วำ จำนวน 1 หลัง รำคำ
9.09 ล้ ำนบำท ปั จจุบนั ได้ ชำระเงินจอง ทำสัญญำ
และผ่ อ นดำวน์ ค รบแล้ ว อยู่ ร ะหว่ ำ งรอโอน
กรรมสิทธิ์จำกทำง CNC

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เงินรับล่วงหน้ ำ
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด
1,48550,000

700,000
785,000
-

1,48550,000
1,48550,000

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรขำยอำคำรพำณิชย์ของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 ที่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์กำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขเหมือนกับกำรขำยให้ ลกู ค้ ำทัว่ ไปที่มี
ควำมประสงค์จะซื ้ออำคำรพำณิชย์ของโครงกำร แม้ จะได้ รับส่วนลดพิเศษแต่
ก็ได้ รับอนุมตั ิจำกผู้มีอำนำจแล้ ว และไม่ได้ มีกำรให้ เงื่อนไขพิเศษอื่นแต่อย่ำง
ใด โดยมีกำรปฏิบตั ติ ำมขันตอนทั
้
ว่ ไปของกำรขำยที่ทำกับลูกค้ ำทัว่ ไป จึงถือ
ว่ำเป็ นกำรค้ ำปกติที่มีกำไรจำกกำรขำยในระดับที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ดี ใน
อนำคตสำหรับกำรให้ สว่ นลดพิเศษนัน้ ให้ พิจำรณำและถือปฏิบตั ิเหมือนกับ
ลูกค้ ำรำยทัว่ ไป แต่หำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องให้ เงื่อนไขพิเศษกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง
ให้ นำเสนอขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนที่จะ
ดำเนินกำร ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล เป็ น
ประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของ CNC
รำยกำรนี ้เป็ นรำยกำรขำยตำมปกติของธุรกิจของ CNC มีกำรกำหนด
รำคำขำย กำรทำสัญญำต่ำงๆ และกำหนดเงื่อนไขตำมปกติที่ CNC เสนอ
ให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไปของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้ อเสนอ
อื่นพิเศษแต่อย่ำงใด
รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรขำยอำคำรพำณิชย์ของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 ที่เป็ นไปตำม
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30 มิ.ย.
57

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
หลักเกณฑ์กำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขเหมือนกับกำรขำยให้ ลกู ค้ ำทัว่ ไปที่มี
ควำมประสงค์จะซื ้ออำคำรพำณิชย์ของโครงกำร และไม่ได้ มีกำรให้ เงื่อนไข
พิเศษแต่อย่ำงใด
โดยมีกำรปฏิบตั ิตำมขันตอนทั
้
ว่ ไปของกำรขำยทีท่ ำกับ
ลูกค้ ำทัว่ ไป จึงถือว่ำเป็ นกำรค้ ำปกติทมี่ ีกำไรจำกกำรขำยในระดับที่เหมำะสม
ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ตอ่
กำรดำเนินธุรกิจของ CNC

หมำยเหตุ : *กำรค ้ำประกันหนี ้สินของบริ ษัทในนำมส่วนบุคคลไม่ได้ มีกำรคิดค่ำตอบแทนในกำรค ้ำประกันแต่อย่ำงใด
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
รายการระหว่ างกันระหว่ างบริ ษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้ นท์ แลนด์ จากัด (“JGL”) กับบุคคลหรื อกิจการที่อาจมีความขัดแย้ งประจาปี 2556 และสาหรั บงวด 3 6 เดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 2557
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ ตี ้
แมเนจเมนท์ จากัด (“JPM”)

ว่ำจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำร

- เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้น

ถึง กำรก่อสร้ ำง กำรตลำด และกำรขำยให้ กบั

ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99

JPM รับจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำรซึง่ ครอบคลุม
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2 ของ JGL ด้ วยอัตรำร้ อย

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
31 มี.ค.30 มิ.ย.
31 ธ.ค. 56
57
43,166,321.99
2,060,335.51
JGL ได้ วำ่ จ้ ำง JPM บริหำรโครงกำรซึง่ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ และ
2,060,335.51 นโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ทังนี
้ ้ รำยกำรเกิดขึ ้นภำยหลังวันที่ 31 พฤษภำคม 2556 และรำยกำรที่จะ
เกิดขึ ้นอีกในอนำคตจะไม่ถกู พิจำรณำในฐำนะรำยกำรระหว่ำงกัน เนื่องจำก ณ
ค่ำบริหำรโครงกำรค้ ำงจ่ำย
วันดังกล่ำว ได้ มีกำรปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของกลุม่ บริษัทย่อยส่งผลให้ บริษัท
ยอดต้ นงวด
ฯ ถือหุ้นใน JGL และ JPM ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 รำยกำรลักษณะดังกล่ำว
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
33,320,964.37 อำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
33,320,694964.37
33,320,694.37 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ลดลงระหว่ำงงวด
2,060,335.512,
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ยอดปลำยงวด
33,320,96694.37
060,335.51
ควำมสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ JGL
34,698,384.52 เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรนันต
้ ่ำกว่ำรำคำตลำด
(35,381,299.88)
682,915.36
-

- ประกอบธุรกิจรับบริหำรจัดกำร
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรให้ เช่ำ

ละ 2.00 จำกมูลค่ำโครงกำร ซึง่ เป็ นรำคำที่ตำ่ กว่ำ

บริษัท รุ่ งถาวรค้ าไม้ จากัด
- กรรมกำร/ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
คือ ญำติสนิทนำยยงศีล รุ่งชีวำ
(กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ กรรมกำร

ซื ้อวัสดุก่อสร้ ำง
4,012.50
บริษัท รุ่งถำวรค้ ำไม้ จำกัด ขำยไม้ แบบให้ แก่ JGL
เพื่อใช้ ในกำรก่อสร้ ำงโดย JGL มิได้ ทำกำร
เปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง

รำคำตลำด
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-

JGL
มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ ไม้ แบบในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ใน
โครงกำรต่ำงๆ จึงได้ มีกำรซื ้อไม้ แบบกับทำง บริษัท รุ่งถำวรค้ ำไม้ จำกัด ซึง่ เป็ น
หนึ่งในผู้จดั จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ ำงของ JGL รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกใน
อนำคต

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท/ กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม)
- ประกอบกิจกำรประกอบกิจกำร

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบำยจัดซื ้อโดยจะจัดซื ้อ ยอดปลำยงวด
วัสดุในรำคำทีส่ อดคล้ องกับ Bill of Quantity
(BOQ)

-

31 มี.ค.30 มิ.ย.
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-

ขำยไม้ แปรรูปทุกชนิด

บริษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เท
รด จากัด
- ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยวีระวิทย์
มโนธรรมรักษำ (กลุม่ ผู้ถือหุ้น
ใหญ่/ กรรมกำรบริษัท/
กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผู้มี
อำนำจ ลงนำม/ บุตรชำยนำยทนง
ศักดิ์ มโนธรรมรักษำ)
- ประกอบกิจกำรซื ้อและจำหน่ำย
วัสดุก่อสร้ ำงและเครื่องใช้ ไฟฟ้ำ

ซื ้อวัสดุก่อสร้ ำง
30,087,803.15
บริษัท สยำมดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด ขำย
วัสดุก่อสร้ ำงให้ แก่ JGL เพื่อใช้ ในกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ในโครงกำร โดย JGL มิได้ ทำกำร เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
เปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
ยอดปลำยงวด
-

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวไม่
สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JGL
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีตสำหรับแนว
ทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หำกกำร
เป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำรให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติ
ทัว่ ไป JGLสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส
หำกเป็ นกำรทำรำยกำรใน
ลักษณะอื่น JGL ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
JGL มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ สินค้ ำเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้ ำง อุปกรณ์ปรับปรุง
บ้ ำน ห้ องน ้ำและสุขภัณฑ์ ในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรต่ำงๆ จึง
ได้ มีกำรซื ้อวัสดุก่อสร้ ำงกับ บริษัท สยำมดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด ซึง่ เป็ น
หนึ่งในผู้จดั จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ ำงของ JGL
ณ วันที่ 25 ธันวำคม 2556 บริษัท สยำม ดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด ได้
แจ้ งจดทะเบียนเลิกบริษัทบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงรอ
ชำระบัญชี ดังนันรำยกำรดั
้
งกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวไม่
สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JGL
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีตสำหรับแนว
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30 มิ.ย.
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หำกกำร
เป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำรให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติ
ทัว่ ไป JGL สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส
หำกเป็ นกำรทำรำยกำรใน
ลักษณะอื่น JGL ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้

บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์
จากัด
- กรรมกำร/ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
คือ นำยพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมกำร
บริษัท/
กรรมกำรบริหำร/รอง
กรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)
- ประกอบธุรกิจนำยหน้ ำขำย
ประกันวินำศภัย

ซื ้อประกันวินำศภัยภัย
ในปี 2556 บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
ขำยประกันอัคคีภยั ให้ แก่ JGL โดย JGL มิได้ ทำ
กำรเปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
ในไตรมำส 1 ปี 2557 บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรก
เกอร์ จำกัด ขำยประกันอัคคีภยั ให้ แก่ JGL โดยใช้
รำคำตลำดและมีเงื่อนไขกำรค้ ำที่เป็ นปกติทวั่ ไป

194,694.89

86,663.3945,50
2.35

ในปี 2556 JGL มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพื่อให้
ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้น

ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ

ทังนี
้ ้ JGL มิได้ ใช้ นำยหน้ ำขำยประกันวินำศภัยอื่นใดนอกเหนือจำก บริษัท วิ
นนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
ในไตรมำส 1 ปี 2557 บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ขำย
ค่ำเบี ้ยประกันจ่ำยล่วงหน้ ำ
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
225,598.80
ลดลงระหว่ำงงวด (194,694.89)
ยอดปลำยงวด
30,903.91

ประกันภัยให้ แก่ JGL โดยใช้ รำคำตลำดและมีเงื่อนไขกำรค้ ำที่เป็ นปกติทวั่ ไป
รำยกำรลักษณะดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
30,903.9130,90
3.91

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
สำหรับรำยกำรในปี

2556

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมี

133,210.72133, ควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
210.72
JGL
(86,663.3945,5
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต JGL ควรขอใบ
02.35)
เสนอรำคำจำกนำยหน้ ำขำยประกันวินำศภัยรำยอื่นเพื่อเปรียบเทียบรำคำ และ
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ดิ อินฟิ นิท คอนสตรัคชั่น
จากัด
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ
นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่ เคย
เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556
- ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำก่อสร้ ำง
JGL ว่ำจ้ ำง บริษัท ดิ อินฟิ นิท คอนสตรัคชัน่
จำกัด เป็ นผู้รับเหมำหลักในกำรก่อสร้ ำงโครงกำร
สำเพ็ง 2 เฟส 2 โดยมีกำรเปรียบเทียบใบเสนอ
รำคำกับ Bill of Quantity (BOQ) ซึง่ ทำง JGL
จัดทำขึ ้นก่อนกำรว่ำจ้ ำง
เงินประกันสัญญำก่อสร้ ำง
JGL หักเงินประกันสัญญำก่อสร้ ำงจำกผู้รับเหมำ
หลัก โดยเมื่อพ้ นจำกระยะเวลำในกำรรับประกัน
ผลงำน (1 ปี ) JGL จะชำระเงินประกันสัญญำ
ก่อสร้ ำงให้ ปก่ผ้ รู ับเหมำ

31 ธ.ค. 56

600,000.00

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
ยอดปลำยงวด
-

16,822.43
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
31 มี.ค.30 มิ.ย.
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77,451.24118,6 เงื่อนไขกำรค้ ำอื่น
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำร
12.28
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และ
สัญญำกำรให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JGL สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
ได้ และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตร
มำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น JGL ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวได้
สำหรับรำยกำรในไตรมำส 1 ปี 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ
และมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ JGL
JGL ว่ำจ้ ำง บริษัท ดิ อินฟิ นิท คอนสตรัคชัน่ จำกัด เป็ นหนึ่งในผู้รับเหมำ
หลักรับผิดชอบกำรก่อสร้ ำงฐำนรำก และโครงสร้ ำงอำคำรในโครงกำร รำยกำร
ลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
-

-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ JGL

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 มี.ค.30 มิ.ย.
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31 ธ.ค. 56
เจ้ ำหนี ้อื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 16,822.43
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด
16,822.43

นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร
นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภำพคล่องในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีกำรทำสัญญำและ
ไม่คิดดอกเบี ้ยกับทำงบริษัทฯ
หมำยเหตุ : บริษัทฯ บันทึกบัญชีเป็ นเจ้ ำหนี ้อื่น –
กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง (กรรมกำร)

16,822.43
16,822.43

เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร
ยอดต้ นงวด
5,914,685.23
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 58,944,282.52
ลดลงระหว่ำงงวด (64,858,967.75)
ยอดปลำยงวด
-

-

ดอกเบี ้ยจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

-

-

200,000

-

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมกำร
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมกำร
นำยทนงศั ก ดิ์ มโนธรรมรั ก ษำ ได้ กู้ ยื ม เงิ น จำก ยอดต้ นงวด
บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่มีกำร เพิม่ ขึ ้นระหว่ำงงวด

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 113

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

JGL มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภำพคล่องในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่ เงินกู้ยืมจำกกรรมกำรช่วยเพิ่มสภำพคล่อง และ
ควำมคล่องตัวในกำรหมุนเวียนเงินทุนในกิจกำรมำกกว่ำกำรพึง่ พำเงินทุน
หมุนเวียนจำกสถำบันกำรเงินเพียงแหล่งเดียว รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจ
เกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรที่เกิดขึน้ ในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำร
ดำเนินธุรกิจของ JGL ประกอบกับกำรให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่ำวไม่มีกำรคิดดอกเบี ้ย
จึงทำให้ กลุ่มบริ ษัทได้ ประโยชน์ ในส่วนต้ นทุนทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี หำกใน
อนำคตจะต้ องทำรำยกำรดังกล่ำวอีก ควรมีหลักฐำนกำรกู้เงินที่ชดั เจน
ทังนี
้ ้ JGL ได้ จำ่ ยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวและไม่มียอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน
ตังแต่
้ วนั ที่ 13 พฤษภำคม 2556
คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรั กษำ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุน จึงได้ ก้ ูยืมเงิน
จำก JGL ไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่ว นบุค คล รำยกำรลักษณะดังกล่ำ วจะไม่
เกิดขึ ้นอีกในอนำคต

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
ทำสัญญำและไม่คิดดอกเบี ้ยให้ กบั บริษัทฯ

ค ้ำประกันหนี ้สินของ JGL ในนำมส่วนบุคคล*
JGL มีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงินเพื่อ
ใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์สำเพ็ง 2
เฟส 2 โดยมี ห ลั ก ประกั น คื อ ที่ ดิ น พร้ อม
สิ่งปลูกสร้ ำงในอนำคต ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ น
กรรมสิ ท ธิ์ ข อง JGL และนำงสำวเกษณี
สำรประสิท ธิ์ รวมทัง้ มีกำรค ำ้ ประกัน ส่ว นบุค คล
โดยมีนำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ นำงสำวเกษณี
สำรประสิทธิ์ นำยยงศีล รุ่งชีวำ และนำยประโยชน์
สุข ศรี ก ำร ค ำ้ ประกัน ร่ ว มกัน ซึ่ง กำรค ำ้ ประกั น
ดัง กล่ ำ วเป็ นไปตำมเงื่ อ นไขที่ ส ถำบัน กำรเงิ น
เรียกร้ อง

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
31 มี.ค.30 มิ.ย.
57
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ลดลงระหว่ำงงวด
(200,000)
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ น
ยอดปลำยงวด
รำยกำรที่เกิดขึน้ ในอดีต ไม่มีหลักฐำนกำรกู้เงินและไม่คิดดอกเบี ้ย รำยกำร
ดังกล่ำวจึงมีควำมไม่สมเหตุสมผลและไม่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ อย่ำงไรก็ดี
ดอกเบี ้ยรับ
JGL ต้ องหลีกเลี่ยงและไม่ให้ เกิดรำยกำรลักษณะนี ้ขึ ้นอีกในอนำคต
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
ทั ้งนี ้ นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ ได้ จำ่ ยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวแล้ ว
และไม่มียอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน ตังแต่
้ วนั ที่ 19 กันยำยน 2556
มีกำรค ้ำประกันเงินกู้กบั สถำบันกำรเงินตำมสัญญำสินเชื่อ 1
เป็ นกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินที่ให้ กำรสนับสนุน
สัญญำ มีวงเงินค ้ำประกันเท่ำกับ 1,233.36 ล้ ำนบำท
วงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์และใช้ ในกำรดำเนิน
ธุรกิจของ JGL นอกเหนือจำกหลักประกันอื่นซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขของเจ้ ำหนี ้
สถำบันกำรเงิน รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมี
กำรปิ ดบริษัท
31 ธ.ค. 56

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ JGL
เนื่องจำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในกำรขอรับกำรสนับสนุน
วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
และใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 114

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
นางสาวเกษณี สารประสิทธิ์
- ภรรยำของกรรมกำรผู้จดั กำร

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
31 มี.ค.30 มิ.ย.
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ค ้ำประกันหนี ้สินของ JGL ในนำมส่วนบุคคล*
มีกำรค ้ำประกันเงินกู้กบั สถำบันกำรเงินตำมสัญญำสินเชื่อ 1
เป็ นกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินที่ให้ กำรสนับสนุน
JGL มีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงินเพื่อ สัญญำ มีวงเงินค ้ำประกันเท่ำกับ 1,233.36 ล้ ำนบำท
วงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์และใช้ ในกำรดำเนิน
ใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์สำเพ็ง 2
ธุรกิจของ JGL นอกเหนือจำกหลักประกันอื่นซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขของเจ้ ำหนี ้
เฟส 2 โดยมี ห ลั ก ประกั น คื อ ที่ ดิ น พร้ อม
สถำบันกำรเงิน โดยนำงสำวเกษณีฯ ค ้ำประกันในฐำนะที่เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์
สิ่งปลูกสร้ ำงในอนำคต ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ น
ร่วมในทรัพย์สินที่ใช้ เป็ นหลักประกันกับสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
รำยกำร
กรรมสิ ท ธิ์ ของ
JGL และนำงสำวเกษณี
ลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
สำรประสิทธิ์ รวมทังมี
้ กำรค ้ำประกันส่วนบุคคล
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีนำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ นำงสำวเกษณี
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมี
สำรประสิทธิ์ นำยยงศีล รุ่งชีวำ และนำยประโยชน์
ควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ JGL
สุข ศรี ก ำร ค ำ้ ประกัน ร่ ว มกัน ซึ่ง กำรค ำ้ ประกั น
เนื่องจำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในกำรขอรับกำรสนับสนุน
ดัง กล่ ำ วเป็ นไปตำมเงื่ อ นไขที่ ส ถำบัน กำรเงิ น
วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
เรียกร้ อง
และใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ

ซื ้อที่ดินจำกนำงสำวเกษณี สำรประสิทธิ์
นำงสำวเกษณี สำระประสิทธิ์ ขำยที่ดนิ ให้ บริ ษัทฯ
เพื่อเป็ นที่ดินที่ใช้ พฒ
ั นำโครงกำรต่ำงๆดังนี ้
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4
1. โฉนดเลขที่ 15531 พื ้นที่ 5.31 ตร.ว. ขำยวันที่
20 มิถนุ ำยน 2556 มูลค่ำ 0.46 ล้ ำนบำท
2. โฉนดเลขที่ 16471 พื ้นที่ 0.15 ตร.ว. ขำยวันที่

31 ธ.ค. 56

10,660,000.00

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 115

-

โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 และ โครงกำรทิวลิป แสควร์
สืบเนื่องจำกเหตุผลทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง JGL ได้ ดำเนินกำรให้
นำงสำวเกษณี สำระประสิทธิ์ ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ก่อนที่จะขำยต่อให้ บริษัทฯ
เพื่อพัฒนำโครงกำรโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 และ โครงกำรทิวลิป แสควร์ตอ่ ไป
ทังนี
้ ้รำคำที่ JGL ซื ้อที่ดินจำก นำงสำวเกษณี สำระประสิทธิ์ เป็ นรำคำ
ต้ นทุนบวกค่ำใช้ จำ่ ยที่เกี่ยวข้ องในกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกับทำงรำชกำรและ
เป็ นรำคำทีส่ งู กว่ำรำคำที่ดินในบริเวณใกล้ เคียงที่ซื ้อจำกบุคคลภำยนอก

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30 มิ.ย.
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20 มิถนุ ำยน 2556 มูลค่ำ 0.13 ล้ ำนบำท
3. โฉนดเลขที่ 16468 พื ้นที่ 81.06 ตร.ว. ขำย
วันที่ 20 มิถนุ ำยน 2556 มูลค่ำ 4.13 ล้ ำนบำท
4. โฉนดเลขที่ 18068 พื ้นที่ 68.32 ตร.ว. ขำย
วันที่ 20 มิถนุ ำยน 2556 มูลค่ำ 1.90 ล้ ำนบำท
5. โฉนดเลขที่ 26865 พื ้นที่ 39.32 ตร.ว. ขำย
วันที่ 20 มิถนุ ำยน 2556 มูลค่ำ 2.01 ล้ ำนบำท
6. โฉนดเลขที่ 15536 พื ้นที่ 11.5 ตร.ว. ขำย
วันที่ 20 มิถนุ ำยน 2556 มูลค่ำ 0.59 ล้ ำนบำท
โครงกำรทิวลิป แสควร์
1. โฉนดเลขที่ 3481 พื ้นที่ 40.28 ตร.ว. ขำยวันที่
21 มิถนุ ำยน 2556 มูลค่ำ 0.60 ล้ ำนบำท
2. โฉนดเลขที่ 70798 พื ้นที่ 3 ตร.ว. ขำยวันที่ 21
มิถนุ ำยน 2556 มูลค่ำ 0.05 ล้ ำนบำท
3. โฉนดเลขที่ 47840 พื ้นที่ 12.86 ตร.ว. ขำย
วันที่ 21 มิถนุ ำยน 2556 มูลค่ำ 0.80 ล้ ำนบำท

นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ รอง
กรรมกำรผู้จดั กำร/ บุตรชำยนำย
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ

ซื ้อที่ดินจำกนำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ
นำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ ขำยทีด่ ินให้ JGL
เพื่อเป็ นที่ดินที่ใช้ พฒ
ั นำโครงกำรต่ำงๆดังนี ้
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
อย่ำงไรก็ดี รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคตเนื่องจำก ณ วันที่
16 มกรำคม 2557 บริษัทฯ ได้ ประกำศใช้ คมู่ ือปฏิบตั ิงำนเรื่องกำรจัดซื ้อที่ดิน ซึ่ง
ระบุขนตอนกำรอนุ
ั้
มตั ิ รวมถึงกำรมอบหมำยให้ บคุ คลใดเป็ นคูส่ ญ
ั ญำในสัญญำ
จะซื ้อจะขำยอย่ำงชัดเจน รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

700,000.00

-

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว ไม่
สมเหตุสมผลและไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดกับ JGL สำหรับรำคำซื ้อที่ดิน เนื่องจำก
เป็ นรำยกำรซื ้อที่ดินจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องในรำคำที่สงู กว่ำรำคำที่ซื ้อจำก
บุคคลภำยนอก อย่ำงไรก็ดี รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลในเชิงธุรกิจ
เนื่องจำกบริษัทฯ จำเป็ นต้ องใช้ ที่ดินดังกล่ำวในกำรพัฒนำโครงกำร ซึง่ JGL
ควรหลีกเลี่ยงและไม่ควรให้ เกิดรำยกำรลักษณะนี ้ขึ ้นอีก
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรซื ้อขำยที่ดินที่รำคำตลำด และ
สัญญำซื ้อขำยมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JGL สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส หำก
เป็ นกำรทำรำยกำรซื ้อขำยที่ดินในลักษณะอื่น JGL ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวได้
สืบเนื่องจำกเหตุผลทำงธุรกิจ และเหตุผลทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง JGL ได้
ดำเนินกำรให้ นำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในขันตอนกำร
้
รวบรวมที่ดินก่อนที่จะขำยให้ JGL เพื่อพัฒนำโครงกำรต่อไป
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30 มิ.ย.
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โฉนดเลขที่ 13859 พื ้นที่ 25 ตร.ว. ขำยวันที่ 25
มิถนุ ำยน 2556 มูลค่ำ 0.70 ล้ ำนบำท

ได้ รับชำระคืนเงินค่ำมัดจำทีด่ ิน

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ทั้งนี้ ราคาที่ JGL ซื้ อที่ดินจาก นายธี ระชาติ มโนธรรมรักษา เป็ นราคา
ต้นทุนบวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินกับทางราชการและ
เป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาที่ดินในบริ เวณใกล้เคียงที่ซ้ื อจากบุคคลภายนอก รายการ
ลักษณะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต จนกว่าจะมีการปิ ดบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

80,000,000.00

-

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว มี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ
JGL
อย่ำงไรก็ดี
JGL
ต้ องปฏิบตั ิตำมคูม่ ือปฏิบตั ิงำนเรื่องกำรจัดซื ้อที่ดินซึง่
ประกำศใช้ ณ วันที่ 16 มกรำคม 2557 อย่ำงเคร่งครัด
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรซื ้อขำยที่ดินที่รำคำตลำด และ
สัญญำซื ้อขำยมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JGL สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส หำก
เป็ นกำรทำรำยกำรซื ้อขำยที่ดินในลักษณะอื่น JGL ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวได้
สืบเนื่องจำกกำรประกำศใช้ ผงั เมืองรวมกรุงเทพมหำนครฉบับ พ.ศ. 2556

เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ำยน 2556 JGL ได้ รับชำระคืน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2556 ส่งผลให้ โครงกำรที่ JGL จะพัฒนำไม่สำมำรถ

เงินค่ำมัดจำที่ดินจำกนำยธีรชำติ มโนธรรมรักษำ

เป็ นไปได้ และไม่ค้ มุ ค่ำกับกำรลงทุน JGL จึงมีหนังสือขอยกเลิกสัญญำจะซื ้อจะ

ซึง่ JGL จ่ำยค่ำมัดจำที่ดินตำมสัญญำจะซื ้อจะ

ขำยที่ดินดังกล่ำว รำยกำรลักษณะดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต

ขำยโฉนดทีด่ ินเลขที่ 79088 พื ้นที่ 3 ไร่ 83.5 ตร.ว.

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
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มูลค่ำ 120,000,000 บำท ณ วันที่ 13 พฤศจิกำยน

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ JGL

2555
นายยงศีล รุ่ งชีวา
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

ค ้ำประกันหนี ้สินของ JGL ในนำมส่วนบุคคล*
JGL มีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงินเพื่อ
ใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์สำเพ็ง 2
เฟส 2 โดยมีหลักประกัน คือ ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูก
สร้ ำงในอนำคต ซึง่ ทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ นกรรมสิทธิ์
ของ JGL และนำงสำวเกษณี สำรประสิทธิ์ รวมทัง้
มี ก ำรค ำ้ ประกัน ส่ ว นบุ ค คลโดยมี น ำยทนงศัก ดิ์
มโนธรรมรั ก ษำ นำงสำวเกษณี สำรประสิ ท ธิ์
นำยยงศีล รุ่งชีวำ และนำยประโยชน์ สุขศรีกำร ค ้ำ
ประกัน ร่ ว มกัน ซึ่งกำรคำ้ ประกันดังกล่ำวเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขที่สถำบันกำรเงินเรียกร้ อง
นายพงศ์ ศักดิ์ สวาทยานนท์
เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
- ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ น นำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ ให้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ น
กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ โ ดยถื อ หุ้ นใน เงิ น ทุน หมุน เวี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยไม่มี ก ำรท ำ
สัดส่วนรวมทังกลุ
้ ม่ 18%
สัญญำและไม่คิดดอกเบี ้ยกับบริษัทฯ
หมำยเหตุ : บริ ษัทฯ บันทึกบัญชีเป็ นเจ้ ำหนีอ้ ื่น –
กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง (กรรมกำร)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

มีกำรค ้ำประกันเงินกู้กบั สถำบันกำรเงินตำมสัญญำสินเชื่อ 1
เป็ นกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินที่ให้ กำรสนับสนุน
สัญญำ มีวงเงินค ้ำประกันเท่ำกับ 1,233.36 ล้ ำนบำท
วงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์และใช้ ในกำรดำเนิน
ธุรกิจของ JGL นอกเหนือจำกหลักประกันอื่นซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขของเจ้ ำหนี ้
สถำบันกำรเงิน รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมี
กำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุส มผลและเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ JGL
เนื่องจำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในกำรขอรับกำรสนับสนุน
วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
และใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ
เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ยอดต้ นงวด
10,282,259.89
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด (10,282,259.89)
ยอดปลำยงวด
-

-

ดอกเบี ้ยจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

-

-
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JGL มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภำพคล่องในกำร
ดำเนินธุรกิจของ JGL ซึง่ เงินกู้ยืมจำกกรรมกำรช่วยเพิ่มสภำพคล่อง และควำม
คล่องตัวในกำรหมุนเวียนเงินทุนในกิจกำรมำกกว่ำกำรพึง่ พำเงินทุนหมุนเวียน
จำกสถำบันกำรเงินเพียงแหล่งเดียว รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกใน
อนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรที่เกิดขึน้ ในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำร

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

นายประโยชน์ สุขศรีการ
- อดี ต ผู้ ถื อ หุ้น และกรรมกำรในบ.
ย่อย JGL ,CNC และ SPZ โดยได้
มีกำรขำยหุ้นในบ.ย่อยทัง้ 3 แห่ง
ใ ห้ กั บ ก ลุ่ ม น ำ ย ท น ง ศั ก ดิ์
มโนธรรมรักษำ พร้ อมลำออกจำก
กำรเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทย่อยทัง้
3 แห่งแล้ วเมื่อ พฤษภำคม 2556

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ค ้ำประกันหนี ้สินของ JGL ในนำมส่วนบุคคล*
JGL มีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงินเพื่อ
ใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์สำเพ็ง 2
เฟส 2 โดยมี ห ลั ก ประกั น คื อ ที่ ดิ น พร้ อม
สิ่งปลูกสร้ ำงในอนำคต ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ น
กรรมสิ ท ธิ์ ข อง
JGL และนำงสำวเกษณี
สำรประสิท ธิ์ รวมทัง้ มีกำรค ำ้ ประกัน ส่ว นบุค คล
โดยมีน ำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรั ก ษำ นำงสำว
เกษณี สำรประสิทธิ์ นำยยงศีล รุ่ งชีวำ และนำย
ประโยชน์ สุขศรี กำร คำ้ ประกันร่ วมกัน ซึ่งกำรคำ้
ประกั น ดั ง กล่ ำ วเป็ นไปตำมเงื่ อ นไขที่ ส ถำบั น
กำรเงินเรียกร้ อง

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30 มิ.ย.
57

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับกำรให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่ำวไม่มีกำรคิดดอกเบี ้ย
จึงทำให้ กลุ่มบริ ษัทได้ ประโยชน์ ในส่วนต้ นทุนทำงกำรเงิน อย่ ำงไรก็ดี หำกใน
อนำคตจะต้ องทำรำยกำรดังกล่ำวอีก ควรมีหลักฐำนกำรกู้เงินที่ชดั เจน
ทังนี
้ ้ JGL ได้ ดำเนินกำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวและไม่มียอดคงค้ ำง
ระหว่ำงกันตังแต่
้ วนั ที่ 7 มกรำคม 2556
มีกำรค ้ำประกันเงินกู้กบั สถำบันกำรเงินตำมสัญญำสินเชื่ อ 1
เป็ นกำรค ำ้ ประกั น วงเงิ น สิ น เชื่ อ กั บ เจ้ ำ หนี ส้ ถำบัน กำรเงิ น ที่ ใ ห้ ก ำร
สัญญำ มีวงเงินค ้ำประกันเท่ำกับ 1,233.36 ล้ ำนบำท
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์และใช้ ใน
กำรดำเนินธุรกิจของ JGL นอกเหนือจำกหลักประกันอื่นซึ่งเป็ นไปตำมเงื่อนไข
ของเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน โดยนำยประโยชน์ฯ ค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่ำว
ในฐำนะที่ เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้น ใน JGL ณ ขณะนัน้ แม้ ภำยหลังนำย
ประโยชน์ ฯ จะได้ ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรและขำยหุ้นดังกล่ำวแล้ ว แต่
สถำบั น กำรเงิ น ยั ง ไม่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรปลดเงื่ อ นไขกำรค ำ้ ประกั น ของ
นำยประโยชน์ฯ ออกแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ดีรำยกำรนี ้ยังคงมีต่อเนื่องจนกระทัง่
JGL จะชำระหนี ้เสร็ จสิ ้น (ณ 30 มิ.ย.2557 ภำระหนี ้คงเหลือ 17.93 ล้ ำนบำท
(วงเงินรวม 1,233.36 ล้ ำนบำท) ซึ่งหำก JGL ชำระหนี ้เสร็ จสิ ้นแล้ ว รำยกำรนี ้
ดังกล่ำวอำจจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ
JGL
เนื่องจำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในกำรขอรับกำรสนับสนุน
วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
และใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 119

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
นางทัศนีย์ นฤนาทดารงค์
- มารดาของภรรยานายพงศ์ ศัก ดิ์
สวาทยานนท์ (กลุ่ม ผู้ ถื อ หุ้น ราย
ใหญ่)
- มารดาของนางสาวมนุ ช นา ถ
นฤนาทด ารงค์ (ผู้ถื อ หุ้น สัด ส่ ว น
3%)

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
ขำยอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรของ JGL
บริ ษัทย่อย JGL (ส ำเพ็ง 2 เฟส 2) ขำยอำคำร
พำณิชย์ 4 ชัน้ แปลงที่ 31 รำคำ 8.94 ล้ ำนบำท
โดยได้ ช ำระเงิ น จอง ท ำสัญ ญำและผ่ อ นดำวน์
ให้ กบั บริ ษัทย่อย JGL ครบแล้ ว อยู่ระหว่ำงรอโอน
กรรมสิทธิ์
ต่อมำเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2557 ได้ ดำเนินกำรขำย
เปลี่ยนสัญญำให้ กบั บุคคลอื่นแล้ ว

-

31 มี.ค.30 มิ.ย.
57
20,000

1,700,000
1,700,000

1,700,000
(1,700,000)
-

31 ธ.ค. 56
รำยได้ คำ่ เปลี่ยนสัญญำ
เงินรับล่วงหน้ ำ
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รำยกำรนี ้เป็ นรำยกำรขำยตำมปกติของธุรกิจของ JGL ตังแต่
้ ปี 2555
โดยมีกำรกำหนดรำคำขำย กำรทำสัญญำต่ำงๆ และกำหนดเงื่อนไขตำมปกติที่
บริษัทและบริษัทย่อย JGL เสนอให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไปของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2
และไม่มีเงื่อนไขหรือข้ อเสนอพิเศษแต่อย่ำงใด ยกเว้ นในเรื่องของส่วนลดพิเศษ
ซึง่ ลูกค้ ำรำยนี ้ได้ รับส่วนลดพิเศษ
สำหรับกำรเปลี่ยนสัญญำให้ กบั ผู้ซื ้อรำยอื่น ได้ มีกำรชำระเงิน 20,000
บำท ซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำจะซื ้อจะขำย โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้ อเสนอ
พิเศษแต่อย่ำงใด รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมี
กำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรขำยอำคำรพำณิชย์ของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2 ที่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์กำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขเหมือนกับกำรขำยให้ ลกู ค้ ำทัว่ ไปที่มี
ควำมประสงค์จะซื ้ออำคำรพำณิชย์ของโครงกำร ไม่ได้ มีกำรเสนอเงื่อนไขพิเศษ
แต่อย่ำงใด และมีกำรปฏิบตั ติ ำมขันตอนทั
้
ว่ ไปของกำรขำยที่ทำกับลูกค้ ำทัว่ ไป
จึงถือว่ำเป็ นกำรค้ ำปกติที่มีกำไรจำกกำรขำยในระดับที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ดี ใน
อนำคตสำหรับกำรให้ สว่ นลดพิเศษนัน้ ให้ พิจำรณำและถือปฏิบตั ิเหมือนกับ
ลูกค้ ำรำยทัว่ ไป แต่หำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องให้ เงื่อนไขพิเศษกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง ให้ นำเสนอขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินกำร
ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ตอ่ กำร
ดำเนินธุรกิจของ JGL

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 120

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
นางพัชริ นทร์ พิพิธารมย์
- ภรรยานายยงศีล รุ่งชีวา ซึง่ เป็ น
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และผู้
ถือหุ้น

นางวรรณี นีรพิทกั ษ์
- ภรรยำนำยพีระ นีรพิทกั ษ์
(กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/รอง
กรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
ขำยอสังหำริมทรัพย์ในโครงกำรของ JGL
บริ ษัทย่อย JGL (สำเพ็ง 2 เฟส 2) ขำยอำคำร
พำณิชย์ 4 ชัน้ แปลงที่ 12 เนือ้ ที่ 30 ตร.วำ ใน
รำคำตำมสัญญำ 8.79 ลบ. ที่ผ่ำนมำได้ มีกำร
ชำระเงินจอง ทำสัญญำ และผ่อนดำวน์ บำงส่วน
ให้ กับบริ ษัทย่อย JGL หลังจำกนัน้ ได้ ดำเนินกำร
โอนขำยเปลี่ยนสัญญำให้ กบั บุคคลอื่นแล้ ว

จ่ำยเงินค่ำนำยหน้ ำจำกกำรขำย

31 ธ.ค. 56
รำยได้ คำ่ เปลี่ยนสัญญำ 20,000
เงินรับล่วงหน้ ำ
ยอดต้ นงวด
700,000
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 1,000,000
ลดลงระหว่ำงงวด (1,700,000)
ยอดปลำยงวด
-

75,000.00

นำงวรรณี นีรพิทกั ษ์ ได้ รับเงินค่ำนำยหน้ ำจำกกำร
ขำยอำคำรพำณิชย์ จำนวน 3 ห้ อง ได้ แก่ห้อง 136,
146, 147 สำหรับโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2 โดยเงิน
ค่ำนำยหน้ ำที่ นำงวรรณี นีรพิทกั ษ์ ได้ รับเป็ นอัตรำ
เดี ยวกัน กับ ที่ บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยจ่ำ ยให้ กับ
นำยหน้ ำรำยอื่นซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอก

31 มี.ค.30 มิ.ย.
57
-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รำยกำรนี ้เป็ นรำยกำรขำยตำมปกติของธุรกิจของ JGL มีกำรกำหนดรำคำ
ขำย กำรทำสัญญำต่ำงๆ และกำหนดเงื่อนไขตำมปกติที่ JGL เสนอให้ แก่ลกู ค้ ำ
ทัว่ ไปของโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 2 และไม่มีสว่ นลด เงื่อนไขหรือข้ อเสนอพิเศษ
แต่อย่ำงใด สำหรับกำรเปลี่ยนสัญญำให้ กบั ผู้ซื ้อรำยอื่น ได้ มีกำรชำระเงิน
20,000 บำท ซึง่ เป็ นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำจะซื ้อจะขำย โดยไม่มีเงื่อนไขหรือ
ข้ อเสนอพิเศษแต่อย่ำงใด รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีค วำมเห็ น ว่ำ รำยกำรดังกล่ำ วเป็ น
รำยกำรขำยอำคำรพำณิ ชย์ ข องโครงกำรส ำเพ็ง 2 เฟส 2 ที่ เ ป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์กำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขเหมือนกับกำรขำยให้ ลูก ค้ ำทั่วไปที่มี
ควำมประสงค์จะซื ้ออำคำรพำณิชย์ของโครงกำร ไม่ได้ มีกำรเสนอเงื่อนไขพิเศษ
แต่อย่ำงใด และมีกำรปฏิบตั ิตำมขันตอนทั
้
ว่ ไปของกำรขำยที่ทำกับลูกค้ ำทัว่ ไป
จึง ถื อ ว่ำ เป็ นกำรค้ ำ ปกติ ที่ มี ก ำไรจำกกำรขำยในระดับ ที่ เ หมำะสม ดัง นั น้
รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนิน
ธุรกิจของ JGL
JGL มีนโยบำยแต่งตังนำยหน้
้
ำเพื่อสนับสนุนกำรขำยอำคำรพำณิชย์ใน
โครงกำรโดยมีขนตอนในกำรขออนุ
ั้
มตั ิ รวมถึงอัตรำค่ำนำยหน้ ำที่ชดั เจน ซึง่ โย
บำยดังกล่ำวเป็ นไปเพื่อสนับสนุนกำรขำยของโครงกำร ในช่วงเปิ ดตัวโครงกำร
ระยะแรก รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ด
บริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30 มิ.ย.
57

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ควำมสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ JGL

หมำยเหตุ : *กำรค ้ำประกันหนี ้สินของบริ ษัทในนำมส่วนบุคคลไม่ได้ มีกำรคิดค่ำตอบแทนในกำรค ้ำประกันแต่อย่ำงใด
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
รายการระหว่ างกันระหว่ างบริษัท สาเพ็ง 2 พลาซ่ า จากัด (“SPZ”) กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ งประจาปี 2556 และสาหรั บงวด 6 3 เดือนสิน้ สุดวันที่
31 30 มิถุนายน 2557 มีนาคม 2557
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 มี.ค.30
31 ธ.ค. 56
มิ.ย. 57
2,056,120.40
5,539,586.32
3,673,601.78

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ ตี ้ ว่ำจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำร
SPZ ได้ วำ่ จ้ ำง JPM บริหำรโครงกำรซึง่ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ และ
แมเนจเมนท์ จากัด (“JPM”)
นโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
JPM รับจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำรซึง่ ครอบคลุม
ทังนี
้ ้ รำยกำรเกิดขึ ้นภำยหลังวันที่ 31 พฤษภำคม 2556 และรำยกำรที่
- เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้น ถึง กำรก่อสร้ ำง กำรตลำด และกำรขำยให้ กบั
จะเกิดขึ ้นอีกในอนำคตจะไม่ถกู พิจำรณำในฐำนะรำยกำรระหว่ำงกัน
โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3 ของ SPZ ด้ วยอัตรำร้ อย ค่ำบริหำรโครงกำรค้ ำงจ่ำย
ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
เนื่องจำก ณ วันดังกล่ำว ได้ มีกำรปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของกลุม่ บริษัท
ละ 2.00 จำกมูลค่ำโครงกำร ซึง่ เป็ นรำคำที่ตำ่ กว่ำ ยอดต้ นงวด
- ประกอบธุรกิจรับบริหำรจัดกำร
เพิม่ ขึ ้นระหว่ำง 2,056,120.40 2,056,120.402, ย่อยส่งผลให้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน SPZ และ JPM ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และลงทุนใน รำคำตลำด
ลดลงระหว่ำงงวด
056,120.40 รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรให้ เช่ำ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ยอดปลำยงวด 2,056,120.40
5,539,586.323,
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรรำยกำร
673,601.78 ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจ
(6,561,013.874 ของ SPZ เนื่องจำกอัตรำค่ำบริกำรนันต
้ ่ำกว่ำรำคำตลำด
,687,070.16)
1,034,692.854
2,652.02

บริษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เท ซื ้อวัสดุก่อสร้ ำง
รด จากัด
บริษัท สยำมดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด ขำย
- ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยวีระวิทย์ วัสดุกอ่ สร้ ำงให้ แก่ SPZ เพื่อใช้ ในกำรพัฒนำ

176,700.00
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-

SPZ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ สินค้ ำเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้ ำง อุปกรณ์
ปรับปรุงบ้ ำน ห้ องน ้ำและสุขภัณฑ์ ในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ใน
โครงกำรต่ำงๆ จึงได้ มีกำรซื ้อวัสดุก่อสร้ ำงกับ บริษัท สยำมดรำก้ อน อินเตอร์

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

มโนธรรมรักษำ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ อสังหำริมทรัพย์ในโครงกำร โดย SPZ มิได้ ทำกำร เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
กรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรบริหำร/ เปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
ยอดปลำยปี
กรรมกำรผู้มีอำนำจ ลงนำม/
บุตรชำยนำยทนงศักดิ์ มโนธรรม
รักษำ)
- ประกอบกิจกำรซื ้อและจำหน่ำย
วัสดุก่อสร้ ำงและเครื่องใช้ ไฟฟ้ำ

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เทรด จำกัด ซึง่ เป็ นหนึ่งในผู้จดั จำหน่ำยวัสดุก่อสร้ ำงของ SPZ
ณ วันที่ 25 ธันวำคม 2556 บริษัท สยำม ดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด
ได้ แจ้ งจดทะเบียนเลิกบริษัทบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำง
รอชำระบัญชี ดังนันรำยกำรดั
้
งกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ SPZ
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีตสำหรับแนว
ทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หำก
กำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำรให้ บริกำรมีเงื่อนไข
ปกติทวั่ ไป SPZ สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และรำยงำนรำยกำร
ดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรทำ
รำยกำรในลักษณะอื่น SPZ ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ
ถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้

บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์
จากัด
- กรรมกำร/ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
คือ นำยพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมกำร
บริษัท/
กรรมกำรบริหำร/รอง
กรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)
- ประกอบธุรกิจนำยหน้ ำขำยประกัน

ซื ้อประกันวินำศภัยภัย
64,363.32
ในปี 2556 บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
ขำยประกันอัคคีภยั ให้ แก่ SPZ โดย SPZ มิได้ ทำ
กำรเปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว ค่ำเบี ้ยประกันจ่ำยล่วงหน้ ำ
ในไตรมำส 1 ปี 2557 บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรก ยอดต้ นงวด
เกอร์ จำกัด ขำยประกันอัคคีภยั ให้ แก่ SPZ โดยใช้ เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 175,430.78
ลดลงระหว่ำงงวด (64,363.32)
รำคำตลำดและมีเงื่อนไขกำรค้ ำที่เป็ นปกติทวั่ ไป
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156,905.6667,
712.04

ในปี 2556 SPZ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพื่อให้
ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้น ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ทังนี
้ ้ SPZ มิได้ ใช้ นำยหน้ ำขำยประกันวินำศภัยอื่นใดนอกเหนือจำก บริษัท
วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
ในไตรมำส 1 ปี 2557 บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ขำย
ประกันภัยให้ แก่ SPZ โดยใช้ รำคำตลำดและมีเงื่อนไขกำรค้ ำที่เป็ นปกติ
111,067.46111 ทัว่ ไป รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
วินำศภัย

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56
ยอดปลำยงวด

111,067.46
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31 มี.ค.30
มิ.ย. 57
,067.46

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
192,296.12192 ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ SPZ
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต SPZ ควร
,296.12
(156,905.6667, ขอใบเสนอรำคำจำกนำยหน้ ำขำยประกันวินำศภัยรำยอื่นเพื่อเปรียบเทียบ
รำคำ และเงื่อนไขกำรค้ ำอื่น สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคต
712.04)
146,457.92235 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่
รำคำตลำด และสัญญำกำรให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป SPZ สำมำรถเข้ ำ
,651.54
ทำรำยกำรดังกล่ำวได้
และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น SPZ
ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
สำหรับรำยกำรในไตรมำส 1 ปี 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ SPZ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรั กษา
- ผู้ถือหุ้นใหญ่
- กรรมกำรบริษัท
- ประธำนกรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร
นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภำพคล่องในกำร
ดำเนินธุรกิจของ SPZ โดยไม่มีกำรทำสัญญำและ
ไม่คิดดอกเบี ้ยกับทำงบริษัทฯ
หมำยเหตุ : บริษัทฯ บันทึกบัญชีเป็ นเจ้ ำหนี ้อื่น –
กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง (กรรมกำร)

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมกำร
นำยทนงศัก ดิ์ มโนธรรมรั ก ษำ ได้ ก้ ูยื ม เงิ น จำก
บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่มีกำร
ทำสัญญำ แต่ได้ มีกำรคิดดอกเบี ้ยให้ กับ SPZ ใน
ส่วนของเงินกู้ในปี 2555 ในอัตรำ 8.25% ต่อปี แต่
สำหรับกำรกู้เงินในปี 2556 ไม่มีกำรคิดดอกเบี ้ย

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

31 ธ.ค. 56
เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 762,560
ลดลงระหว่ำงงวด (762,560)
ยอดปลำยงวด
-

-

ดอกเบี ้ยจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

-

-

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมกำร
ยอดต้ นงวด
4,787,440
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 5,100,000
ลดลงระหว่ำงงวด (9,887,440)
ยอดปลำยงวด
-

-

ดอกเบี ้ยรับ

-

-
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
SPZ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภำพคล่องใน
กำรดำเนินธุรกิจของ SPZ ซึ่งเงินกู้ยืมจำกกรรมกำรช่วยเพิ่มสภำพคล่อง
และควำมคล่องตัว ในกำรหมุน เวี ยนเงิน ทุนในกิ จกำรมำกกว่ำ กำรพึ่งพำ
เงิน ทุน หมุน เวี ย นจำกสถำบัน กำรเงิน เพีย งแหล่ง เดี ย ว รำยกำรลัก ษณะ
ดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ในกำรดำเนินธุรกิจของ SPZ ประกอบกับกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวไม่มีกำรคิด
ดอกเบี ย้ จึ ง ท ำให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ได้ ประโยชน์ ใ นส่ ว นต้ นทุ น ทำงกำรเงิ น
อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตจะต้ องทำรำยกำรดังกล่ำวอีก ควรมีหลักฐำนกำร
กู้เงินที่ชดั เจน
ทังนี
้ ้ บริษัทได้ ดำเนินกำรจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวและไม่มียอด
คงค้ ำงระหว่ำงกัน ตังแต่
้ วนั ที่ 17 พฤษภำคม 2556
นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุน จึงได้ ก้ ยู ืม
เงินจำก SPZ ไปเพื่อวัตถุประสงค์สว่ นบุคคล รำยกำรลักษณะดังกล่ำวจะไม่
เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต โดยไม่มีหลักฐำนกำรกู้เงิน และแม้ จะมีกำรคิด
ดอกเบี ้ยในอัตรำที่ใกล้ เคียงกับสถำบันกำรเงินก็เป็ นเงินกู้ในส่วนของปี 2555
สำหรับเงินกู้ในปี 2556 นันไม่
้ มีกำรคิดดอกเบี ้ย รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำม

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ค ้ำประกันหนี ้สินของ SPZ ในนำมส่วนบุคคล*
SPZ มีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงินเพื่อ
ใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยมีหลักประกัน คือ ที่ดิน
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงในอนำคต ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำว
มีทงั ้ กรรมสิทธิ์ของ SPZ รวมทัง้ มีกำรคำ้ ประกัน
ส่ว นบุค คลโดยมี น ำยทนงศัก ดิ์ มโนธรรมรั ก ษำ
นำยวี ร ะวิ ท ย์ มโนธรรมรั ก ษำ และบริ ษั ท ฯ ค ำ้
ประกันร่ วมกัน ซึ่งกำรคำ้ ประกันดังกล่ำ วเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขที่สถำบันกำรเงินเรียกร้ อง

นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
-กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- บุตรชายนายทนงศักดิ์ มโนธรรม
รักษา

ค ้ำประกันหนี ้สินของ SPZ ในนำมส่วนบุคคล*
SPZ มีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนีส้ ถำบันกำรเงินเพื่อ
ใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยมีหลักประกัน คือ ที่ดิน
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงในอนำคต ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำว
มีทงั ้ กรรมสิทธิ์ของ SPZ รวมทัง้ มีกำรคำ้ ประกัน
ส่วนบุคคลโดยมีนำย ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
ยอดต้ นงวด
59,515.09
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด (59,515.09)
ยอดปลำยงวด
มีกำรคำ้ ประกันเงินกู้กับสถำบันกำรเงิน 1 แห่ง รวม
2 สัญ ญำ วงเงิน ค ำ้ ประกัน รวม 180.46 ล้ ำ นบำท
รำยละเอียดดังนี ้
- สัญญำสินเชื่อที่ 1 วงเงินค ้ำประกันเท่ำกับ 100.07
ล้ ำนบำท
- สัญญำสินเชื่อที่ 2 วงเงินคำ้ ประกันเท่ำกับ 80.39
ล้ ำนบำท

มีกำรคำ้ ประกันเงินกู้กับสถำบันกำรเงิน 1 แห่ง รวม
2 สัญญำ วงเงินคำ้ ประกันรวม 180.46 ล้ ำนบำท
รำยละเอียดดังนี ้
- สัญญำสินเชื่อที่ 1 วงเงินค ้ำประกันเท่ำกับ 100.07
ล้ ำนบำท
- สัญญำสินเชื่อที่ 2 วงเงินคำ้ ประกันเท่ำกับ 80.39
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ไม่ส มเหตุส มผลและไม่เป็ นประโยชน์ แ ก่ SPZ อย่ำ งไรก็ ดี SPZ ต้ อ ง
หลีกเลี่ยงและไม่ให้ เกิดรำยกำรลักษณะนี ้ขึ ้นอีกในอนำคต
ทั ้งนี ้ นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ ได้ จำ่ ยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำว
แล้ วและไม่มียอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน ตังแต่
้ วนั ที่ 27 พฤษภำคม 2556
เป็ นกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินที่ให้ กำร
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์และใช้
ในกำรดำเนินธุรกิจของ SPZ นอกเหนือจำกหลักประกันอื่นซึง่ เป็ นไปตำม
เงื่อนไขของเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกใน
อนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จ ำรณำและมี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจ
ของ SPZ เนื่องจำกมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในกำรขอรับ
กำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์และใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ
เป็ นกำรค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงินที่ให้ กำร
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์และใช้
ในกำรดำเนินธุรกิจของ SPZ นอกเหนือจำกหลักประกันอื่นซึง่ เป็ นไปตำม
เงื่อนไขของเจ้ ำหนี ้สถำบันกำรเงิน รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกใน
อนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
นำยวี ร ะวิ ท ย์ มโนธรรมรั ก ษำ และบริ ษั ท ฯ ค ำ้
ประกันร่ วมกัน ซึ่งกำรคำ้ ประกันดังกล่ำ วเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขที่สถำบันกำรเงินเรียกร้ อง

นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ รอง
กรรมกำรผู้จดั กำร/ บุตรชำยนำย
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ

เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภำพคล่องในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีกำรทำสัญญำและ
ไม่คิดดอกเบี ้ยกับทำงบริษัทฯ
หมำยเหตุ : บริษัทฯ บันทึกบัญชีเป็ นเจ้ ำหนี ้อื่น –
กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง (กรรมกำร)

ซื ้อที่ดินจำกนำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ
SPZ ซื ้อที่ดินเพื่อใช้ พฒ
ั นำโครงกำรต่ำงๆดังนี ้

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

31 ธ.ค. 56
ล้ ำนบำท

เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 40,000
ลดลงระหว่ำงงวด (40,000)
ยอดปลำยงวด
-

-

ดอกเบี ้ยจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

-

-

7,300,000.00

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 128

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ SPZ
เนื่ อ งจำกมี ค วำมจ ำเป็ นที่ จ ะต้ อ งปฏิ บัติ ต ำมเงื่ อ นไขในกำรขอรั บ กำร
สนับสนุนวงเงิน สิน เชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์และใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ
SPZ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภำพคล่องใน
กำรดำเนินธุรกิจของ SPZ ซึง่ เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องจะช่วยเพิ่ม
สภำพคล่อง และควำมคล่องตัวในกำรหมุนเวียนเงินทุนในกิจกำรมำกกว่ำ
กำรพึง่ พำเงินทุนหมุนเวียนจำกสถำบันกำรเงินเพียงแหล่งเดียว
รำยกำร
ลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ในกำรดำเนินธุรกิจของ SPZ ประกอบกับกำรให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่ำวไม่มีกำรคิด
ดอกเบี ้ย จึงทำให้ กลุม่ บริษัทได้ ประโยชน์ในส่วนต้ นทุนทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็
ดี หำกในอนำคตจะต้ องทำรำยกำรดังกล่ำวอีก ควรมีหลักฐำนกำรกู้เงินที่
ชัดเจน
ทังนี
้ ้ SPZ ได้ จำ่ ยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวและไม่มียอดคงค้ ำงระหว่ำง
กัน ตังแต่
้ วนั ที่ 6 กันยำยน 2556
สื บเนื่ องจากเหตุผลทางธุรกิจ และเหตุผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง SPZ
ได้ดาเนินการให้ นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา ถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินใน

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

โครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3
โฉนดเลขที่ 13859 พื ้นที่ 2 งำน 60 ตร.ว. ขำยวันที่
25 มิถนุ ำยน 2556 มูลค่ำ 7.30 ล้ ำนบำท

นายพงศ์ ศักดิ์ สวาทยานนท์
- ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 12% และเป็ น
กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ โ ดยถื อ หุ้ นใน
สัดส่วนรวมทังกลุ
้ ม่ 18%

เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นำยพงศ์ศักดิ์ สวำทยำนนท์ ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้
เป็ นเงินทุนในกำรพัฒนำโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3
ซึ่งเป็ นโครงกำรของ SPZ โดยมีตั๋วสัญญำใช้ เงิน
เลขที่ 004/2556 วันที่ 1 มกรำคม 2556 ครบ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ขั้นตอนการรวบรวมที่ดินก่อนที่จะขายให้ SPZ เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป
ทั้งนี้ ราคาที่ SPZ ซื้ อที่ดินจาก นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา เป็ นราคาต้นทุน
บวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินกับทางราชการ และเป็ น
ราคาที่ต่ากว่าราคาที่ดินที่เสนอขายโดยบุคคลภายนอกในบริ เวณเดียวกัน
รายการลักษณะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต จนกว่าจะมีการปิ ดบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ยอดต้ นงวด
20,000,000
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด (20,000,000)
ยอดปลำยงวด
-
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-

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
มีควำมสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ JGL
อย่ำงไรก็ดี JGL ต้ องปฏิบตั ิตำมคูม่ ือปฏิบตั ิงำนเรื่องกำรจัดซื ้อที่ดินซึง่
ประกำศใช้ ณ วันที่ 16 มกรำคม 2557 อย่ำงเคร่งครัด
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรซื ้อขำยที่ดินที่รำคำตลำด และ
สัญญำซื ้อขำยมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JG:L สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตร
มำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำรซื ้อขำยทีด่ ินในลักษณะอื่น JGL ต้ องเสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึง
สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
SPZ
มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนในกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์สำเพ็ง 2 เฟส 3 ของ SPZ ซึง่ เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ช่วยทำให้ SPZ ได้ เงินทุนรวดเร็วและคล่องตัวในกำรใช้ เงินทุนในกำรพัฒนำ
โครงกำรก่อนที่สถำบันกำรเงินจะอนุมตั ิเงินทุนให้ แก่โครงกำร อย่ำงไรก็ดี
SPZ ได้ ชำระคืนเงินกู้ดงั กล่ำวก่อนครบกำหนดตำมตัว๋ สัญญำใช้ เงิน รำยกำร

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

กำหนดชำระเงินวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2557 และ ดอกเบี ้ยจ่ำย
1,555,068.52
คิดอัตรำดอกเบี ้ย 8.25% ต่อปี
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
ยอดต้ นงวด
140,136.99
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด (140,136.99)
ยอดปลำยงวด
-

นายบุญยง สวาทยานนท์
- บิดำของนำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์
ผู้ถือหุ้นในสัดส่ว น 12% และเป็ น
กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ โ ดยถื อ หุ้ นใน
สัดส่วนรวมทังกลุ
้ ม่ 18%

เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นำยบุญยง สวำทยำนนท์ ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนในกำรพัฒนำโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3 ซึ่ง
เป็ นโครงกำรของ SPZ โดยมีตวั๋ สัญญำใช้ เงินเลขที่
001/2556 ลงวัน ที่ 1 มกรำคม 2556
และ
002/2556 ลงวัน ที่ 1 มกรำคม 2556 โดยตั๋ว
สัญญำใช้ เงินทัง้ 2 ฉบับครบกำหนดชำระเงินวันที่
20 พฤศจิกำยน 2557 และมีกำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี ้ย 8.25% ต่อปี

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57
-

เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ยอดต้ นงวด
54,000,000
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด (54,000,000)
ยอดปลำยงวด
-

-

ดอกเบี ้ยจ่ำย

4,198,685.00

-

ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
ยอดต้ นงวด
378,369.87
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด (378,369.87)
ยอดปลำยงวด
-

-
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ประกอบกับกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำว มีหลักฐำน
กำรกู้เ งิน ที่ ชัด เจนและคิ ด อัต รำดอกเบี ย้ ใกล้ เ คี ย งกับ อัต รำดอกเบีย้ ของ
สถำบันกำรเงินที่กลุม่ บริษัทมีวงเงินสินเชื่ออยู่
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ จ่ำ ยช ำระคื น เงิ น กู้ยื ม ดัง กล่ำ วและไม่ มี ย อดคงค้ ำ ง
ระหว่ำงกัน ตังแต่
้ วนั ที่ 11 ธันวำคม 2556
SPZ
มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนในกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์สำเพ็ง 2 เฟส 3 ของ SPZ ซึง่ เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ช่วยทำให้ SPZ ได้ เงินทุนรวดเร็วและคล่องตัวในกำรใช้ เงินทุนในกำรพัฒนำ
โครงกำรก่อนที่สถำบันกำรเงินจะอนุมตั ิเงินทุนให้ แก่โครงกำร อย่ำงไรก็ดี
SPZ ได้ ชำระคืนเงินกู้ดงั กล่ำวก่อนครบกำหนดตำมตัว๋ สัญญำใช้ เงิน รำยกำร
ลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ประกอบกับกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำว มีหลักฐำน
กำรกู้เ งิน ที่ ชัด เจนและคิ ด อัต รำดอกเบี ย้ ใกล้ เ คี ย งกับ อัต รำดอกเบีย้ ของ
สถำบันกำรเงินที่กลุม่ บริษัทมีวงเงินสินเชื่ออยู่
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ จ่ำ ยช ำระคื น เงิ น กู้ยื ม ดัง กล่ำ วและไม่ มี ย อดคงค้ ำง

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
นายปรีชา สวาทยานนท์
- น้ อ ง ช ำ ย ข อ ง น ำ ย พ ง ศ์ ศั ก ดิ์
สวำทยำนนท์ ซึง่ ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน
12% และเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้น ใหญ่
โดยถื อหุ้น ในสัด ส่ว นรวมทัง้ กลุ่ม
18%

นางสาววรษา สวาทยานนท์
- น้ อ ง ส ำ ว น ำ ย พ ง ศ์ ศั ก ดิ์
สวำทยำนนท์ ซึ่ง เป็ นผู้ ถื อ หุ้น ใน
สัดส่วน 12% และเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้น
ใหญ่ โดยถื อหุ้นในสัด ส่วนรวมทัง้
กลุม่ 18%

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นำยปรี ชำ สวำทยำนนท์ ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้ เป็ น
เงินทุนในกำรพัฒนำโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3 ซึ่ง
เป็ นโครงกำรของ SPZ โดยมีตวั๋ สัญญำใช้ เงินเลขที่
003/2556
ครบก ำหนดช ำระเงิ น วั น ที่ 20
พฤศจิกำยน 2557 และคิดอัตรำดอกเบีย้ 8.25%
ต่อปี

เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นำงสำววรษำ สวำทยำนนท์ ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้
เป็ นเงินทุนในกำรพัฒนำโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 3
ซึ่งเป็ นโครงกำรของ SPZ โดยมีตั๋วสัญญำใช้ เงิน
เลขที่ 005/2556 ครบก ำหนดช ำระวัน ที่ 20
พฤศจิกำยน 2557 และคิดอัตรำดอกเบี ้ย 8.25%
ต่อปี

31 ธ.ค. 56
เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ยอดต้ นงวด
30,000,000
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด (30,000,000)
ยอดปลำยงวด
ดอกเบี ้ยจ่ำย
2,332,602.75
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
ยอดต้ นงวด
210,205.48
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด (210,205.48)
ยอดปลำยงวด
-

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

-

เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ยอดต้ นงวด
30,000,000
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด (30,000,000)
ยอดปลำยงวด
-

-

ดอกเบี ้ยจ่ำย

-

2,332,602.75
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่ำงกันตังแต่
้ วนั ที่ 11 ธันวำคม 2556
SPZ
มี ค วำมจ ำเป็ นต้ องใช้ เงิ น ทุ น ในกำรพั ฒ นำโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์สำเพ็ง 2 เฟส 3 ของSPZ ซึ่งเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ช่วยทำให้ SPZ ได้ เงินทุนรวดเร็วและคล่องตัวในกำรใช้ เงินทุนในกำรพัฒนำ
โครงกำรก่อนที่สถำบันกำรเงินจะอนุมตั ิเงินทุนให้ แก่โครงกำร อย่ำงไรก็ดี
SPZ ได้ ชำระคืนเงินกู้ดงั กล่ำวก่อนครบกำหนดตำมตัว๋ สัญญำใช้ เงิน รำยกำร
ลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ในกำรดำเนินธุรกิจของ SPZ ประกอบกับกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำว มีหลักฐำน
กำรกู้เ งิน ที่ ชัด เจนและคิ ด อัต รำดอกเบี ย้ ใกล้ เ คี ย งกั บ อัต รำดอกเบีย้ ของ
สถำบันกำรเงินที่กลุม่ บริษัทมีวงเงินสินเชื่ออยู่
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ จ่ำ ยช ำระคื น เงิ น กู้ยื ม ดัง กล่ำ วและไม่ มี ย อดคงค้ ำ ง
ระหว่ำงกัน ตังแต่
้ วนั ที่ 11 ธันวำคม 2556
SPZ
มี ค วำมจ ำเป็ นต้ องใช้ เงิ น ทุ น ในกำรพั ฒ นำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์สำเพ็ง 2 เฟส 3 ของ SPZ ซึ่งเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ช่วยทำให้ SPZ ได้ เงินทุนรวดเร็วและคล่องตัวในกำรใช้ เงินทุนในกำรพัฒนำ
โครงกำรก่อนที่สถำบันกำรเงินจะอนุมตั ิเงินทุนให้ แก่โครงกำร อย่ำงไรก็ดี
SPZ ได้ ชำระคืนเงินกู้ดงั กล่ำวก่อนครบกำหนดตำมตัว๋ สัญญำใช้ เงิน รำยกำร
ลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต จนกว่ำจะมีกำรปิ ดบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
ยอดต้ นงวด
210,205.48
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด (210,205.48)
ยอดปลำยงวด
-

หมำยเหตุ : *กำรค ้ำประกันหนี ้สินของบริ ษัทในนำมส่วนบุคคลไม่ได้ มีกำรคิดค่ำตอบแทนในกำรค ้ำประกันแต่อย่ำงใด
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31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ในกำรดำเนินธุรกิจของ SPZ
ประกอบกับกำรให้ ก้ ยู ืมเงินดังกล่ำว มี
หลักฐำนกำรกู้เงินที่ชดั เจนและคิดอัตรำดอกเบี ้ยใกล้ เคียงกับอัตรำดอกเบี ้ย
ของสถำบันกำรเงินที่กลุม่ บริษัทมีวงเงินสินเชื่ออยู่
ทังนี
้ ้ SPZ ได้ จำ่ ยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวและไม่มียอดคงค้ ำงระหว่ำง
กัน ตังแต่
้ วนั ที่ 11 ธันวำคม 2556

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
รายการระหว่ างกันระหว่ างบริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเมนท์ จากัด (“JPM”) กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ งประจาปี 2556 และสาหรั บงวด 3
6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม0 มิถุนายน 2557
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
31 มี.ค.30
31 ธ.ค. 56
มิ.ย. 57
67,538.40
-

บริษัท สยาม ดราก้ อน อินเตอร์ เท
รด จากัด
- ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ นำยวีระวิทย์
มโนธรรมรักษำ (กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/
กรรมกำรบริษัท/ กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรผู้มีอำนำจ ลงนำม/
บุตรชำยนำยทนงศักดิ์ มโนธรรม
รักษำ)
- ประกอบกิจกำรซื ้อและจำหน่ำย
วัสดุก่อสร้ ำงและเครื่องใช้ ไฟฟ้ำ

ซื ้ออุปกรณ์สำนักงำน
บริษัท สยำมดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด ขำย
อุปกรณ์สำนักงำนให้ แก่ JPM เพื่อใช้ ในกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ในโครงกำร โดย JPM มิได้ ทำกำร เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
เปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
ยอดปลำยงวด
-

บริษัท พระราม3 เทรดเซ็นเตอร์
จากัด
- กรรมกำร/ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ คือ
นำยปรีชำ
ชนินทร์ โกญจนำท

เช่ำสำนักงำน
บริษัท พระรำม3 เทรดเซ็นเตอร์ จำกัด ให้ เช่ำ
สำนักงำนแก่ JPM ตังแต่
้ เดือน มกรำคม ถึง
กรกฎำคม 2556 ในอัตรำค่ำเช่ำ 20,000 บำทต่อ

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
JPM มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์สำนักงำน จึงสัง่ ซื ้อกับ บริษัท
สยำมดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด ซึง่ เป็ นหนึ่งในผู้จดั จำหน่ำยของ JPM
ณ วันที่ 25 ธันวำคม 2556 บริษัท สยำม ดรำก้ อน อินเตอร์ เทรด จำกัด
ได้ แจ้ งจดทะเบียนเลิกบริษัทบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำง
รอชำระบัญชี ดังนันรำยกำรดั
้
งกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM

140,000.00
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-

อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีตสำหรับแนว
ทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หำก
กำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำรให้ บริกำรมีเงื่อนไข
ปกติทวั่ ไป JPM สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และรำยงำนรำยกำร
ดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรทำ
รำยกำรในลักษณะอื่น JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ
ถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
JPM ได้ เช่ำอำคำรจำก บริษัท พระรำม 3 เทรดเซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อใช้
เป็ นที่ตงส
ั ้ ำนักงำนในกำรประกอบธุรกิจ โดยในปั จจุบนั JPM ไม่ได้ มีกำรเช่ำ
อำคำรกับ บริษัท พระรำม3 เทรดเซ็นเตอร์ จำกัด แต่อย่ำงใด
รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคตเนื่องจำกบริษัทย้ ำย

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

(กลุม่ เดียวกับนำยทนงศักดิ์ มโน เดือน โดย JPM มิได้ มีกำรเปรียบเทียบรำคำก่อน
ธรรมรักษำ)ประกอบธุรกิจ ให้ เช่ำ เข้ ำทำรำยกำร
อสังหำริมทรัพย์
ค่ำไฟฟ้ำ

บริษัท กู๊ด เมอร์ ริท ซิตี ้ จากัด
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ
นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่ เคย
เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556
- ประกอบธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

ว่ำจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำร

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
สำนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปยังสำนักงำนในปั จจุบนั โดยเช่ำกับ

226,479.78

145,000.00

JPM รับจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำรซึง่ ครอบคลุม
ถึง กำรก่อสร้ ำง กำรตลำด และกำรขำยให้ กบั
โครงกำรทรัพย์รุ่งเรื อง ซิตี ้ เฟส 1-2 ของ บริษัท กู๊ด ลูกหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
เมอร์ ริท ซิตี ้ จำกัด โดยคิดค่ำบริกำรจำกมูลค่ำ ยอดปลำยงวด
ต้ นทุนบวกด้ วยอัตรำกำไรคงที่
ซึง่ ไม่มีสญ
ั ญำ
ว่ำจ้ ำง และไม่ได้ กำหนดอัตรำกำไรอย่ำงชัดเจน
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บจก.ธนเสฎฐ์ ทำวเวอร์ เริ่มทำสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรตังแต่
้ วนั ที่ 4
กันยำยน 2556 เป็ นต้ นไป
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

-

-

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีตกำรเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวในปั จจุบนั (กำรเช่ำอำคำรสำนักงำนใหญ่) JPM ได้ ทำกำร
เปรียบเทียบรำคำตลำด และพิจำรณำเงื่อนไขในสัญญำว่ำมีลกั ษณะปกติ
ทัว่ ไปเสมือนหนึ่งว่ำกระทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
บริษัท กู๊ด เมอร์ ริท ซิตี ้ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัททีด่ ำเนินธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยในอดีตของคุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ และกลุม่ ผู้
ถือหุ้น ได้ วำ่ จ้ ำง JPM บริหำรจัดกำรโครงกำร โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรในอดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริกำรโครงกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนื่องจำก บริษัท กู๊ด
เมอร์ ริท ซิตี ้ จำกัด เป็ นบริ ษัทร่วมทุนของ คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ และ
กลุม่ ผู้ถือหุ้น จึงมีควำมเห็นว่ำกำรให้ บริกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแก่ บริษัท
กู๊ด เมอร์ ริท ซิตี ้ จำกัด โดย JPM ควรคิดค่ำบริกำรในรำคำตลำด
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมี

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท กู๊ดเมอริ ท ซิตโี ้ ฮม จากัด
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ
นำงสุวรรณี สุขศรีกำร ภรรยำของ
นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่ เคย
เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใน
บริษัทย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำง
กำรถือหุ้น ณ วันที่ 31
พฤษภำคม 2556)
- ประกอบธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ว่ำจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำร

31 ธ.ค. 56

718,800.00

JPM รับจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำรซึง่ ครอบคลุม
ถึง กำรก่อสร้ ำง กำรตลำด และกำรขำยให้ กบั
โครงกำรทรัพย์รุ่งเรื อง ซิตี ้ เฟส 3-4 ของ บริษัท กู๊ด ลูกหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
เมอร์ ริท ซิตี ้โฮม จำกัด โดยคิดค่ำบริกำรจำกมูลค่ำ ยอดปลำยงวด
ต้ นทุนบวกด้ วยอัตรำกำไรคงที่
ซึง่ ไม่มีสญ
ั ญำ
ว่ำจ้ ำง และไม่ได้ กำหนดอัตรำกำไรอย่ำงชัดเจน
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31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำร
ให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JPM สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส
หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวได้
บริษัท กู๊ด เมอร์ ริท ซิตี ้โฮม จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัททีด่ ำเนินธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยในอดีตของคุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ และกลุม่ ผู้
ถือหุ้น ได้ วำ่ จ้ ำง JPM บริหำรจัดกำรโครงกำร ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรในอดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริกำรโครงกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนื่องจำก บริษัท กู๊ด
เมอร์ ริท ซิตี ้ จำกัด เป็ นบริ ษัทร่วมทุนของ คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ และ
กลุม่ ผู้ถือหุ้น จึงมีควำมเห็นว่ำกำรให้ บริกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแก่ บริษัท
กู๊ด เมอร์ ริท ซิตี ้ จำกัด โดย JPM ควรคิดค่ำบริกำรในรำคำตลำด
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำร
ให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JPM สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส
หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำร

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

1,073,356.58

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

บริษัท กู๊ด เมอร์ ริท แลนด์ (ภูเก็ต)
จากัด
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ
นำยปรีชำ
ชนินทร์ โกญจนำท
(กลุม่ เดียวกับนำยทนงศักดิ์ มโน
ธรรมรักษำ)
- ประกอบธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

ว่ำจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำร

JPM รับจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำรซึง่ ครอบคลุม
ถึง กำรก่อสร้ ำง กำรตลำด และกำรขำยให้ กบั
โครงกำรดิเออร์ เบิน (ภูเก็ต) ของ บริษัท กู๊ด เมอร์ ลูกหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
ริท แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด โดยคิดค่ำบริกำรจำก ยอดปลำยงวด
มูลค่ำต้ นทุนบวกด้ วยอัตรำกำไรคงที่
ซึง่ ไม่มี
สัญญำว่ำจ้ ำง และไม่ได้ กำหนดอัตรำกำไรอย่ำง
ชัดเจน

-

บริษัท เมอร์ ริทแลนด์ จากัด

ว่ำจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำร

-

402,000.00

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 136

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวได้
บริษัท กู๊ด เมอร์ ริท แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยในอดีตของคุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
และกลุม่ ผู้ถือหุ้น ได้ วำ่ จ้ ำง JPM บริหำรจัดกำรโครงกำร ซึง่ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรในอดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริกำรโครงกำรดังกล่ำวแต่อย่ำง
ใด รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนื่องจำก บริษัท กู๊ด
เมอร์ ริท แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด เป็ นบริษัทร่วมทุนของ คุณทนงศักดิ์ มโนธรรม
รักษำ และกลุม่ ผู้ถือหุ้น จึงมีควำมเห็นว่ำกำรให้ บริกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรแก่ บริษัท กู๊ด เมอร์ ริท แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด โดย JPM ควรคิด
ค่ำบริกำรในรำคำตลำด
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำร
ให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JPM สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส
หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวได้
บริษัท เมอร์ ริทแลนด์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัททีด่ ำเนินธุรกิจพัฒนำ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ
นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่ เคย
เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556
- ประกอบธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์

JPM รับจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำรซึง่ ครอบคลุม
ถึง กำรก่อสร้ ำง กำรตลำด และกำรขำยให้ กบั
โครงกำรเจ. เอส. พี. เพลส (วงแหวน) ของ บริษัท ลูกหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
เมอร์ ริทแลนด์ จำกัด โดยคิดค่ำบริกำรจำกมูลค่ำ ยอดปลำยงวด
ต้ นทุนบวกด้ วยอัตรำกำไรคงที่
ซึง่ ไม่มีสญ
ั ญำ
ว่ำจ้ ำง และไม่ได้ กำหนดอัตรำกำไรอย่ำงชัดเจน

บริษัท วีไอพีลิฟวิงแลนด์ จากัด
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ
นำยปรีชำ สวำทยำนนท์ และ นำย
วิชยั สวำทยำนนท์ ซึง่ เป็ นญำติ
สนิทของนำยพงษ์ ศกั ดิ์ สวำทยำ

ว่ำจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำร

459,850.00

JPM รับจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำรซึง่ ครอบคลุม
ถึง กำรก่อสร้ ำง กำรตลำด และกำรขำยให้ กบั
โครงกำรมิรำเคิล ของ บริษัท วีไอพีลิฟวิงแลนด์ ลูกหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
จำกัด โดยคิดค่ำบริกำรจำกมูลค่ำต้ นทุนบวกด้ วย ยอดปลำยงวด

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 137

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

-

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยในอดีตของคุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ และกลุม่ ผู้
ถือหุ้น ได้ วำ่ จ้ ำง JPM บริหำรจัดกำรโครงกำร ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรในอดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริกำรโครงกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนื่องจำก บริษัท เมอร์
ริทแลนด์ จำกัด เป็ นบริ ษัทร่วมทุนของ คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ และ
กลุม่ ผู้ถือหุ้น จึงมีควำมเห็นว่ำกำรให้ บริกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแก่ บริษัท
เมอร์ ริทแลนด์ จำกัด โดย JPM ควรคิดค่ำบริกำรในรำคำตลำด
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำร
ให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JPM สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส
หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวได้
บริษัท วีไอพีลิฟวิงแลนด์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัททีด่ ำเนินธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยของญำติสนิทของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้
ว่ำจ้ ำง JPM บริหำรจัดกำรโครงกำร ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรในอดีต
ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริกำรโครงกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด รำยกำรดังกล่ำวจะ
ไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนื่องจำก บริษัท วีไอพี
ลิฟวิงแลนด์ จำกัด เป็ นบริษัทของญำติสนิทของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
ฯ จึงมีควำมเห็นว่ำกำรให้ บริกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแก่ บริษัท วีไอพีลิฟ
วิงแลนด์ จำกัด โดย JPM ควรคิดค่ำบริกำรในรำคำตลำด

นนท์ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ อัตรำกำไรคงที่ ซึง่ ไม่มีสญ
ั ญำว่ำจ้ ำง และไม่ได้
บริษัทฯ
กำหนดอัตรำกำไรอย่ำงชัดเจน
- ประกอบธุรกิจให้ เช่ำ ขำย ซื ้อ และ
ดำเนินกำรด้ ำนอสังหำริมทรัพย์

บริษัท พานทอง วิลเลจ จากัด
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ
นำงสุวรรณี สุขศรีกำร ภรรยำของ
นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่ เคย
เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556
- ประกอบธุรกิจ อสังหำริมทรัพย์

ว่ำจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำร

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

50,159.00

JPM รับจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำรซึง่ ครอบคลุม
ถึง กำรก่อสร้ ำง กำรตลำด และกำรขำยให้ กบั
โครงกำรทรัพย์รุ่งเรื องซิตี ้ บำงปะกง ของ บริษัท ลูกหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
พำนทองวิลเลจ จำกัด โดยคิดค่ำบริกำรจำกมูลค่ำ ยอดปลำยงวด
ต้ นทุนบวกด้ วยอัตรำกำไรคงที่
ซึง่ ไม่มีสญ
ั ญำ
ว่ำจ้ ำง และไม่ได้ กำหนดอัตรำกำไรอย่ำงชัดเจน
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-

-

สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำร
ให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JPM สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส
หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวได้
บริษัท พำนทอง วิลเลจ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัททีด่ ำเนินธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยของภรรยำของอดีตกรรมกำร และผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อย ได้ วำ่ จ้ ำง JPM บริหำรจัดกำรโครงกำร ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำร
ในอดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริกำรโครงกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด รำยกำร
ดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนื่องจำก บริษัท พำน
ทอง วิลเลจ จำกัด เป็ นบริษัทของภรรยำของอดีตกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใน

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทย่อย จึงมีควำมเห็นว่ำกำรให้ บริกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแก่ บริษัท
พำนทอง วิลเลจ จำกัด โดย JPM ควรคิดค่ำบริกำรในรำคำตลำด

บริษัท เมอร์ ริท บางปู จากัด
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ
นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่ เคย
เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556
- ประกอบธุรกิจ อสังหำริมทรัพย์

ว่ำจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำร

180,000.00

JPM รับจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำรซึง่ ครอบคลุม
ถึง กำรก่อสร้ ำง กำรตลำด และกำรขำยให้ กบั
โครงกำรทรัพย์รุ่งเรื องโฮมแฟคตอรี่ ของบริษัท ลูกหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
เมอร์ ริท บำงปู จำกัด โดยคิดค่ำบริกำรจำกมูลค่ำ ยอดปลำยงวด
ต้ นทุนบวกด้ วยอัตรำกำไรคงที่
ซึง่ ไม่มีสญ
ั ญำ
ว่ำจ้ ำง และไม่ได้ กำหนดอัตรำกำไรอย่ำงชัดเจน

-

-

สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำร
ให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JPM สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส
หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวได้
บริษัท เมอร์ ริท บำงปู จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัททีด่ ำเนินธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยในอดีตของคุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ และกลุม่ ผู้
ถือหุ้น ได้ วำ่ จ้ ำง JPM บริหำรจัดกำรโครงกำร ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรในอดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริกำรโครงกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนื่องจำก บริษัท เมอร์
ริทแลนด์ จำกัด เป็ นบริ ษัทร่วมทุนของ คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ และ
กลุม่ ผู้ถือหุ้น จึงมีควำมเห็นว่ำกำรให้ บริกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแก่ บริษัท
เมอร์ ริท บำงปู จำกัด โดย JPM ควรคิดค่ำบริกำรในรำคำตลำด
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำร
ให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JPM สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และ
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์ ร่ ุ งเรือง บางปะกง
จากัด
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ
นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่ เคย
เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัท
ย่อยก่อนปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2556
- ประกอบธุรกิจ อสังหำริมทรัพย์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ว่ำจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำร

31 ธ.ค. 56

847,879.10

JPM รับจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำรซึง่ ครอบคลุม
ถึง กำรก่อสร้ ำง กำรตลำด และกำรขำยให้ กบั
โครงกำรทรัพย์รุ่งเรื องซิตี ้ บำงปะกง ของบริษัท ลูกหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
ทรัพย์ รุ่งเรื อง บำงปะกง จำกัด โดยคิดค่ำบริกำร ยอดปลำยงวด
จำกมูลค่ำต้ นทุนบวกด้ วยอัตรำกำไรคงที่ ซึง่ ไม่มี
สัญญำว่ำจ้ ำง และไม่ได้ กำหนดอัตรำกำไรอย่ำง
ชัดเจน

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส
หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวได้
บริษัท ทรัพย์ รุ่งเรือง บำงปะกง จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัททีด่ ำเนินธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยของอดีตกรรมกำร และผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย
ได้ วำ่ จ้ ำง JPM บริหำรจัดกำรโครงกำร ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรใน
อดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริกำรโครงกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด รำยกำร
ดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนื่องจำก บริษัท พำน
ทอง วิลเลจ จำกัด เป็ นบริษัทของอดีตกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย
จึงมีควำมเห็นว่ำกำรให้ บริกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแก่ บริษัท ทรัพย์
รุ่งเรือง บำงปะกง จำกัด โดย JPM ควรคิดค่ำบริกำรในรำคำตลำด
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำร
ให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JPM สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส
หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวได้

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 140

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท ที.ที.เอ็น. อเวนิว จากัด
- กรรมกำร/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ
นำยประโยชน์ สุขศรีกำร ซึง่
เคยเป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
ในบริษัทย่อยก่อนปรับ
โครงสร้ ำงกำรถือหุ้น ณ วันที่
31 พฤษภำคม 2556
- ประกอบธุรกิจ อสังหำริมทรัพย์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
ว่ำจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำร

31 ธ.ค. 56
564,650.00

JPM รับจ้ ำงบริหำรจัดกำรโครงกำรซึง่ ครอบคลุม
ถึง กำรก่อสร้ ำง กำรตลำด และกำรขำยให้ กบั
โครงกำร ทีทีเอ็น อเวนิว (สำทร-นรำธิวำส) ของ
บริษัท ที.ที.เอ็น. อเวนิว จำกัด โดยคิดค่ำบริกำร

ลูกหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
ยอดปลำยงวด
-

จำกมูลค่ำต้ นทุนบวกด้ วยอัตรำกำไรคงที่ ซึง่ ไม่มี
สัญญำว่ำจ้ ำง และไม่ได้ กำหนดอัตรำกำไรอย่ำง
ชัดเจน

บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์
จากัด
- กรรมกำร/ และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
คือ นำยพีระ นีรพิทกั ษ์ (กรรมกำร

ซื ้อประกันภัยรถยนต์

33,286.75

บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ขำย
ประกันภัยรถยนต์ให้ แก่ JPM โดย JPM มิได้ ทำ ค่ำเบี ้ยประกันจ่ำยล่วงหน้ ำ
กำรเปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว ยอดต้ นงวด
-
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31 มี.ค.30
มิ.ย. 57
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท ที.ที.เอ็น. อเวนิว จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัททีด่ ำเนินธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยในอดีตของคุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ และกลุม่ ผู้
ถือหุ้น ได้ วำ่ จ้ ำง JPM บริหำรจัดกำรโครงกำร ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรในอดีต ปั จจุบนั JPM มิได้ ให้ บริกำรโครงกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM เนื่องจำก บริษัท เมอร์
ริทแลนด์ จำกัด เป็ นบริษัทร่วมทุนของ คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ และ
กลุม่ ผู้ถือหุ้น จึงมีควำมเห็นว่ำกำรให้ บริกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแก่ บริษัท
ที.ที.เอ็น. อเวนิว จำกัด โดย JPM ควรคิดค่ำบริกำรในรำคำตลำด
สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคตคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่รำคำตลำด และสัญญำกำร
ให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JPM สำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้ และ
รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส
หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น JPM ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำ
รำยกำรดังกล่ำวได้
40,309.8320
JPM
มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เพื่อให้
,103.76
ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้น ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ทังนี
้ ้บริษัทฯ มิได้ ใช้ นำยหน้ ำขำยประกันภัยรถยนต์อื่นใดนอกเหนือจำก
บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้นอีกใน

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท/ กรรมกำรบริหำร/ รอง
กรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)
- ประกอบธุรกิจนำยหน้ ำขำย
ประกันวินำศภัย

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 80,926.58
ลดลงระหว่ำงงวด (33,286.75)
ยอดปลำยงวด
47,639.83

ซื ้อประกันวินำศภัย
บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ขำย
ประกันภัยอัคคีภยั ให้ แก่ JPM โดย JPM มิได้ ทำ ค่ำเบี ้ยประกันจ่ำยล่วงหน้ ำ
กำรเปรียบเทียบรำคำก่อนเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด
ลดลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด
-
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31 มี.ค.30
มิ.ย. 57
47,639.83
(20,103.764
0,309.83)
27,536.077,
330.00

75,300.00

75,300.00
16,710.41
58,589.59

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
อนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต JPM ควร
ขอใบเสนอรำคำจำกนำยหน้ ำขำยประกันวินำศภัยรำยอื่นเพื่อเปรียบเทียบ
รำคำ และเงื่อนไขกำรค้ ำอื่น สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคต
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่
รำคำตลำด และสัญญำกำรให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JPM สำมำรถเข้ ำ
ทำรำยกำรดังกล่ำวได้
และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น JPM
ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
JPM มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั เพื่อให้ ครอบคลุม
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้น ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท
ฯ ได้ ทำกำรเปรียบเทียบรำคำกรมธรรม์ประกันภัยก่อนเข้ ำทำรำยกำรผ่ำน
ทังนี
้ ้บริษัทฯ มิได้ ใช้ นำยหน้ ำขำยประกันภัยรถยนต์อื่นใดนอกเหนือจำก
บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด โดยบริษัทฯได้ มีกำรเทียบรำคำจำก
บริษัทประกันภัยหลำยรำย อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯเนื่องจำกบริษัทฯ ได้ มีกำร
สอบถำมใบเสนอรำคำจำกตัวแทนประกันภัยรำยอื่นๆ แต่ได้ รับใบเสนอ
รำคำจำกบริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด เท่ำนัน้ รำยกำรลักษณะ
ดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำว
ไม่สมเหตุสมผล และไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ JPM อย่ำงไรก็ดี ควรมีกำร
พิจำรณำรำคำกรมธรรม์ประกันภัยผ่ำนตัวแทนประกันภัยรำยอื่นๆ เพิ่มเติม
ในอนำคต
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต JPM ควร
ขอใบเสนอรำคำจำกนำยหน้ ำขำยประกันวินำศภัยรำยอื่นเพื่อเปรียบเทียบ
รำคำ และเงื่อนไขกำรค้ ำอื่น สำหรับแนวทำงกำรทำรำยกำรในอนำคต
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ หำกกำรเป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่
รำคำตลำด และสัญญำกำรให้ บริกำรมีเงื่อนไขปกติทวั่ ไป JPM สำมำรถเข้ ำ
ทำรำยกำรดังกล่ำวได้
และรำยงำนรำยกำรดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับทรำบรำยไตรมำส หำกเป็ นกำรทำรำยกำรในลักษณะอื่น JPM
ต้ องเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำรก่อนจึงสำมำรถเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวได้
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ
นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
- เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่/ รอง
กรรมกำรผู้จดั กำร/ บุตรชำยนำย
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ ได้ ให้ เงินกู้ยืมเพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภำพคล่องในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีกำรทำสัญญำและ
ไม่คิดดอกเบี ้ยกับทำงบริษัทฯ
หมำยเหตุ : บริษัทฯ บันทึกบัญชีเป็ นเจ้ ำหนี ้อื่น –
กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง (กรรมกำร)

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

31 ธ.ค. 56
เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ยอดต้ นงวด
611,073.88
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 45,000.00
ลดลงระหว่ำงงวด (656,073.88)
ยอดปลำยงวด
ดอกเบี ้ยจ่าย

-

ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมกำร
นำยธี ร ะชำติ มโนธรรมรั ก ษำ ได้ ก้ ู ยื ม เงิ น จำก
บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล โดยไม่มีกำร
ทำสัญญำและไม่จำ่ ยดอกเบี ้ย

-

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมกำร
ยอดต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวด 882,072.12
ลดลงระหว่ำงงวด (882,072.12)
ยอดปลำยงวด
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ

-
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-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
JPM มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภำพคล่องใน
กำรดำเนินธุรกิจของJPM ซึง่ เงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องจะช่วยเพิ่มสภำพ
คล่อง และควำมคล่องตัวในกำรหมุนเวียนเงินทุนในกิจกำรมำกกว่ำกำร
พึง่ พำเงินทุนหมุนเวียนจำกสถำบันกำรเงินเพียงแหล่งเดียว รำยกำรลักษณะ
ดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ในกำรดำเนินธุรกิจของ JPM ประกอบกับกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวไม่มีกำรคิด
ดอกเบี ้ย จึงทำให้ JPM ได้ ประโยชน์ในส่วนต้ นทุนทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี
หำกในอนำคตจะต้ องท ำรำยกำรดัง กล่ำ วอีก ควรมีห ลักฐำนกำรกู้เงิน ที่
ชัดเจน
ทังนี
้ ้ JPM ได้ จำ่ ยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวและไม่มียอดคงค้ ำงระหว่ำง
กัน ตังแต่
้ วนั ที่ 31 มีนำคม 2556
นำยธี ระชำติ มโนธรรมรักษำ มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุน จึงได้ ก้ ูยืม
เงินจำก JPM ไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ ้น
อีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีต โดยไม่มีหลักฐำนกำรกู้เงินและไม่คิดดอกเบี ้ย
รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมไม่สมเหตุสมผลและไม่เป็ นประโยชน์ แก่ JPM
อย่ำงไรก็ดี JPM ต้ องหลีกเลี่ยงและไม่ให้ เกิดรำยกำรลักษณะนีข้ ึน้ อีกใน
อนำคต
ทังนี
้ ้ นำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ ได้ จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวแล้ ว

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/
ลักษณะธุรกิจ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน (บาท)
ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

31 ธ.ค. 56

31 มี.ค.30
มิ.ย. 57

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
และไม่มียอดคงค้ ำงระหว่ำงกัน ตังแต่
้ วนั ที่ 6 มิถนุ ำยน 2556

นายพิรุฬห์ นีรพิทกั ษ์
- บุตรชำยนำยพีระ นีรพิทกั ษ์
(กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/รอง
กรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)

นายพิเชษฐ์ นีรพิทกั ษ์
- บุตรชำยนำยพีระ นีรพิทกั ษ์
(กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/รอง
กรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)

จ่ำยเงินค่ำนำยหน้ ำจำกกำรขำย

100,000.00

-

นำยพิรุฬห์ นี รพิ ทักษ์ ได้ รับ เงิน ค่ำ นำยหน้ ำ จำก
กำรขำยอำคำรพำณิชย์ จำนวน 1 ห้ อง ได้ แก่ ห้ อง
86 สำหรับโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 โดยเงินค่ำ
นำยหน้ ำที่ นำยพิรุฬห์ นี รพิทักษ์ ได้ รับเป็ นอัตรำ
เดี ยวกัน กับ ที่ บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ยจ่ำ ยให้ กับ
นำยหน้ ำรำยอื่นซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอก
จ่ำยเงินค่ำนำยหน้ ำจำกกำรขำย

100,000.00

-

นำยพิเชษฐ์ นีรพิทักษ์ ได้ รับเงินค่ำ นำยหน้ ำจำก
กำรขำยอำคำรพำณิชย์ จำนวน 2 ห้ อง ได้ แก่ ห้ อง
67 และ 68 สำหรับโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 โดย
เงินค่ำนำยหน้ ำที่ นำยพิเชษฐ์ นีรพิทกั ษ์ ได้ รับเป็ น
อัต รำเดี ย วกัน กับ ที่ บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อยจ่ำ ย
ให้ กบั นำยหน้ ำรำยอื่นซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอก
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JPM มีนโยบำยแต่งตังนำยหน้
้
ำเพื่อสนับสนุนกำรขำยอำคำรพำณิชย์
ในโครงกำรโดยมีขนตอนในกำรขออนุ
ั้
มตั ิ รวมถึงอัตรำค่ำนำยหน้ ำที่ชดั เจน
ซึง่ โยบำยดังกล่ำวเป็ นไปเพื่อสนับสนุนกำรขำยของโครงกำร ในช่วงเปิ ดตัว
โครงกำรระยะแรก รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ JPM
JPM มีนโยบำยแต่งตังนำยหน้
้
ำเพื่อสนับสนุนกำรขำยอำคำรพำณิชย์
ในโครงกำรโดยมีขนตอนในกำรขออนุ
ั้
มตั ิ รวมถึงอัตรำค่ำนำยหน้ ำที่ชดั เจน
ซึง่ โยบำยดังกล่ำวเป็ นไปเพื่อสนับสนุนกำรขำยของโครงกำร ในช่วงเปิ ดตัว
โครงกำรระยะแรก รำยกำรลักษณะดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้นอีกในอนำคต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของ JPM

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
4. มาตรการการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2557 (ครัง้ แรกภำยหลังกำรแปรสภำพ)
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำอนุมตั ิหลักกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กับบริ ษัทหรื อกับบุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวข้ อง บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ใน
อนำคต โดยได้ อนุมตั ิในหลักกำร ดังนี ้
1) รำยกำรระหว่ำงกันประเภทธุรกิจปกติ และธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท
ฝ่ ำยจัดกำรสำมำรถอนุมตั ิกำรทำธุรกกรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนันมี
้ ข้อตกลงทำงกำรค้ ำในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทำกับคูส่ ญ
ั ญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้ วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ ำที่ปรำศจำกอิทธิพลจำกกำรมี
สถำนะเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อ บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง ภำยใต้ เงื่อนไขที่ สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่
ก่อให้ เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ทังนี
้ ้เพื่อควำมจำเป็ นในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท โดยบริ ษัทจะจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมทุกธุรกรรม เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำส
โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นในกำรเข้ ำทำรำยกำรและ
ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรนันๆ
้
2) รำยกำรระหว่ำงกันนอกเหนือจำกธุรกิจปกติ และธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษัททีม่ ีลกั ษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทำกับคูส่ ญ
ั ญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน
สำหรับรำยกำรระหว่ำงกันนอกเหนือจำกธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษัทที่มีลกั ษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทำกับคูส่ ญ
ั ญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์เดียวกันของบริ ษัท เช่น กำรให้ ก้ ยู ืม กำรค ้ำประกัน เป็ นต้ น บริ ษัทจะ
จัดให้ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำมำสอบทำนและให้ ควำมเห็นถึงเงื่อนไข ควำมสมเหตุสมผล และกำรถ่ำยเทผลประโยชน์
ในกำรทำรำยกำรดังกล่ำวก่อนที่บริ ษัททำกำรอนุมตั ิกำรเข้ ำทำรำยกำรนันๆ
้ เพื่อให้ เป็ นไปตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้น บริ ษัทฯ จะ
จัดให้ บคุ คลที่มีควำมรู้ควำมชำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สนิ สำนักงำนกฎหมำย เป็ นต้ น ที่เป็ นอิสระ
จำกบริ ษัท และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อ
นำไปใช้ ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทต่อไป
นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีกำรกำหนดมำตรกำรไม่ให้ ผ้ บู ริ หำร หรื อผู้มีส่วนได้ เสียสำมำรถเข้ ำมำมีสว่ นร่ วมในกำรอนุมตั ิ
รำยกำรที่ตนเองมีสว่ นได้ เสีย และคณะกรรมกำรบริ ษัทจะดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ แห่ง
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ประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ ยวโยงกันและกำรได้ มำหรื อ
จำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย อีกทังกำรปฏิ
้
บตั ิตำมมำตรฐำนบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพ
บัญชี และผู้สอบบัญชี รับอนุญำตแห่งประเทศไทย และจะทำกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบหรื อสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
5. นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนำคตหำกบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีควำมจำเป็ นต้ องทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะต้ องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมมำตรกำรและขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำง
กันตำมที่บริ ษัทฯ กำหนดและกรรมกำรที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียจะไม่สำมำรถมีสว่ นร่ วมในกำรอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำว เพื่อให้ กำร
ตัดสินใจเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวไม่ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำย
ทังนี
้ ้ หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื ออำจ
มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ บริ ษัทฯ จะให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและควำม
เหมำะสมของกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนินกำรค้ ำปกติ และ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ จะต้ อ งดูแ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติ ใ ห้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำ ด้ ว ยกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรั พย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง และกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยทรัพย์สนิ ที่สำคัญของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย รวมทังปฏิ
้ บตั ิตำมมำตรฐำนบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท และหำกหุ้นสำมัญของบริ ษัทได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
แล้ ว บริ ษัทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี
(แบบ 56-2) ตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด ในกรณี ที่ เ ป็ นรำยกำรทำงกำรค้ ำ ที่ มี เ งื่ อ นไขกำรค้ ำ
โดยทั่ว ไป บริ ษัทฯ ได้ มีก ำรกำหนดกรอบกำรทำรำยกำรดัง กล่ำ ว ซึ่งถูกพิ จำรณำและให้ ควำมเห็น โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ พิจำรณำอนุมตั ิเป็ นหลักกำร และฝ่ ำยจัดกำรสำมำรถอนุมตั ิกำรทำธุรกรรม
ระหว่ำงบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องในอนำคต หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้ มีข้อตกลงทำง
กำรค้ ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทัว่ ไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้ วยอำนำจ
ต่อรองที่ปรำศจำกอิทธิ พลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง และได้ รับอนุมตั ิใน
หลักกำรจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ แล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับกรรมกำร ผู้บริ หำร
หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ องเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำส
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