บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)
14. รายการระหว่างกัน
14.1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยง
บริษทั เจ มำร์ท จำกัด (มหำชน) (“เจมำร์ท”)

ความสัมพันธ์
 ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ำยโทรศัพท์มอื ถือ
 เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 100
 มีกรรมกำรและผูบ้ ริหำรร่วมกันคือ
- นำยอดิศกั ดิ ์ สุขุมวิทยำ (ประธำนกรรมกำรของบริษทั ) ดำรง
ต ำแหน่ ง กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริห ำร และประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรของเจมำร์ท
- นำงสำวยุวดี พงษ์อชั ฌำ (กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนของบริษทั ) ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรบริหำร และรองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรปฏิบตั กิ ำรของเจมำร์ท
 กรรมกำรและ/หรือผู้บริหำร และผู้ถือหุ้นของบริษทั 2 รำย ได้แก่
นำยอดิศกั ดิ ์ สุขุมวิทยำ และนำงสำวยุวดี พงษ์อชั ฌำ เป็ นผูถ้ อื หุ้น
ใหญ่ของเจมำร์ท ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 18.87 และร้อยละ
17.89 ตำมลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหำคม 2557)

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ เซ็ส จำกัด
(มหำชน) (“JMT”)

 ประกอบธุร กิจ ให้บ ริก ำรติด ตำมเร่ง รัด หนี้ ธุ ร กิจ บริห ำรหนี้ ด้อ ย
คุณภำพ และธุรกิจให้บริกำรสินเชื่อเช่ำซือ้ รถยนต์
 มีกรรมกำรและผูบ้ ริหำรร่วมกันคือ
- นำยอดิศกั ดิ ์ สุขุมวิทยำ (ประธำนกรรมกำรของบริษทั ) ดำรง
ตำแหน่งประธำนกรรมกำร ของ JMT
- นำงสำวยุวดี พงษ์อชั ฌำ (กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนของบริษทั ) ดำรง
ตำแหน่ งกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทนของJMT
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)
14.2. รายการระหว่างกันของบริษทั และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
เจมำร์ท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2556
รำยได้ ค่ ำ เช่ ำ ค่ ำ บริก ำร และค่ ำ
16.72
5.74
9.34
ส ำ ธ ำ ร ณู ป โ ภ ค - พื้ น ที่ ใ น
ศูนย์กำรค้ำ IT Junction และ
เจมำร์เก็ตอมรพันธ์

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

- ในปี 2556 เจมำร์ท เช่ำพื้นที่จำนวน 22 สำขำ จำกจำนวน IT Junction
ทัง้ สิน้ 42 สำขำ และ J Market อมรพันธุ์ 1 สำขำ และ ณ 30 กันยำยน 2557
เช่ำพืน้ ทีจ่ ำนวน 20 สำขำจำกจำนวนสำขำ IT Junction ทัง้ สิน้ 47 สำขำ
1.บีทเี อสศำลำแดง

2.IT Junction เซ็นทรัลพัทยำ

3.IT Junction กระบี่

4.IT Junction ดอนเมือง

5.IT Junction นครปฐม

6.IT Junction นวนคร

7.IT Junction บุรรี มั ย์

8.IT Junction ระยอง

9.IT Junction ลพบุร ี

10.IT Junction หำงดง
13. IT Junction กำฬสินธุ์
16.IT Junction ชะอำ
19.IT Junction นครสวรรค์

11.IT Junction อยุธยำ
14.IT Junction อ่ำงทอง
17.IT Junction แม่กลอง
20.IT Junction รังสิตคลอง 6

12.IT Junction อุดรธำนี
15.IT Junction สุพรรณบุร ี
18.IT Junction ขอนแก่น
21.IT Junction ตรัง

22.IT Junction แจ้งวัฒนะ

23.IT Junction กำญจนบุร ี

24.IT Junction พิษณุโลก

หมายเหตุ : ตารางข้างต้น แสดงสาขาทัง้ หมดทีเ่ ช่ าและเคยเช่า ในช่ วงปี 2556ก.ย.2557
ข้อมูลเพิม่ เติม
*เจมาร์ท ยกเลิกการเช่าพืน่ ทีเ่ จมาร์เก็ตอมรพันธ์เมือ่ 30 เมษายน 2556
** รอบระยะเวลา 9 เดือน ตัง้ แต่ ม.ค.-ก.ย. ปี 2557
--เจมาร์ทยกเลิกการเช่าพื้นที ่ IT Junction ดังนี้
ชะอา : 31/03/2557 , แม่กลอง : 30/06/2557 , นครสวรรค์ : 30/06/2557
BTS ศาลาแดง : 31/08/2557 , นครปฐม (เฉพาะบูธ) 01/03/2014
--เจมาร์ทเช่าพื้นที ่ IT Junction เพิม่ ดังนี้
พิษณุโลก : 25/12/2556 และ กาญจนบุรี : 29/03/2557
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี ความ ลักษณะรายการ
ขัดแย้ง
เจมำร์ท (ต่อ)

รำยได้สง่ เสริมกำรขำย

รำยได้อ่นื

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ม.ค.-ก.ย. ม . ค . -ก . ย . ม . ค . -ธ . ค .
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2556
0.75
- ในปี 2557 มีกำรเรียกเก็บรำยได้ค่ำสนับสนุ นกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
ภำยในพื้น ที่ ITJ เช่ น กำรติด ป้ ำยโฆษณำ กำรเก็บ ข้อ มู ล ลู ก ค้ำ เป็ น ต้ น
กับเจมำร์ท
- ในปี 2557 รำยได้อ่นื เกิดจำกกำรกำรปรับเงินมัดจำเช่ำ-บริกำรพืน้ ที่จำกกำร
0.38
0.001
ทีเ่ จมำร์ท ยกเลิกกำรเช่ำพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ได้เป็ นไปตำมสัญญำ มำเป็ นรำยได้บริษทั
และสำหรับปี 2556 เป็ นรำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- กำรให้เช่ำพื้นที่เป็ นรำยกำรปกติธุรกิจของบริษทั โดยค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร
และค่ำ สำธำรณู ปโภคที่บริษทั เรียกเก็บจำกเจมำร์ท เป็ นอัตรำที่สำมำรถ
เที ย บเคี ย งได้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ อัต รำค่ ำ เช่ ำ ค่ ำ บริ ก ำรและค่ ำ
สำธำรณูปโภคทีบ่ ริษทั เรียกเก็บจำกผูเ้ ช่ำรำยอื่น
- รำยได้สง่ เสริมกำรขำยเป็ นรำยกำรปกติของบริษทั ซึ่งเป็ นอัตรำที่สำมำรถ
เทียบเคียงกับอัตรำเรียกเก็บกับลูกค้ำรำยอื่นได้
- กำรบันทึกเงินมัดจำเช่ำ -บริกำรพื้นที่เป็ นรำยได้ เป็ น ไปตำมสัญญำกำร
เช่ำ-บริกำรพืน้ ที่ ซึง่ เป็ นสัญญำรูปแบบเดียวกันกับผูเ้ ช่ำรำยอื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรปกติ
ของบริษทั และมีควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
เจมำร์ท

ลักษณะรายการ

ซือ้ สินทรัพย์

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.
ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2556
0.69

0.04

0.05

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 รำยกำรซือ้ สินทรัพย์จำกเจมำร์ท รำยละเอียดดังนี้
- ในปี 2556 จนถึง ณ 30 กันยำยน 2557 บริษทั มีกำรซื้อสินทรัพย์ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับกำรดำเนินธุรกิจจำกเจมำร์ท โดยทรัพย์สนิ หลักที่ซ้อื ได้แก่
เครื่องใช้สำนักงำน เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ ค่ำตกแต่ง โดยซื้อขำยที่รำคำมูลค่ำ
สุทธิตำมบัญชีและเทียบเคียงกับรำคำตลำด ณ วันทีซ่ อ้ื
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั ซื้อสินทรัพย์สนิ จำกเจมำร์ท เพื่อใช้งำนที่เกี่ยวเนื่องกับกำรดำเนิน
ธุรกิจ ตำมปกติแ ละซื้อเครื่องใช้สำนักงำนเพิ่มเติม จำกจ ำนวนพนักงำนที่
เพิ่มขึ้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำม
จำเป็ นและมีควำมสมเหตุสมผลของกำรเข้ำทำรำยกำร
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
เจมำร์ท

ลักษณะรายการ

ค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรและ
ค่ำสำธำรณูปโภค -สำนักงำนใหญ่

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.
ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2556
0.33
0.33
0.46

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 รำยกำรเช่ำพืน้ ที่สำนักงำนใหญ่ ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 325/7 อำคำรเจมำร์ท ชัน้ 7
ถนนรำมคำแหง แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ พืน้ ที่เช่ำ 123.34
ตร.ม. มีระยะเวลำของสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร 1 ปี เริม่ 1 ตุลำคม
2556 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 ต่ออำยุอตั โนมัตคิ รำวละ 1 ปี อัตรำค่ำ
เช่ำ 13,567.40บำทต่อเดือน อัตรำค่ำบริกำรและค่ำสำธำรณูปโภคส่วนกลำง
23,434.60 บำทต่อเดือน หรือรวมเท่ำกับ 37,002 บำทต่อเดือน หรือเท่ำกับ
300 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ซึง่ เป็ นรำคำทีเ่ ท่ำกันกับปี ก่อน
 อัตรำค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรและค่ำสำธำรณู ปโภค ที่เจมำร์ท เรียกเก็บจำกบริษทั
เป็ นอัตรำทีต่ กลงกันซึง่ สำมำรถเทียบเคียงได้กบั รำคำตลำดโดยเปรียบเทียบ
กับพืน้ ที่เดิมที่เจมำร์ท เคยเช่ำพืน้ ที่ ณ อำคำรยูเอ็มทำวเวอร์ และกับพืน้ ที่
เช่ำในบริเวณใกล้เคียง ซึง่ มีอตั รำเริม่ ต้นที่ 300 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำนเป็ นกำรควำมจำเป็ นของบริษทั โดยค่ำเช่ำ ค่ำบริกำร
และค่ำสำธำรณูปโภค ที่เจมำร์ท เรียกเก็บจำกบริษทั เป็ นอัตรำที่สำมำรถ
เทียบเคียงได้ กับอัตรำตลำดของทรัพย์สนิ บริเวณใกล้เคียง
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำมจำเป็ นและมี
ควำมสมเหตุสมผลของกำรเข้ำทำรำยกำร
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
เจมำร์ท

ลักษณะรายการ

ค่าใช้จ่ายอื่น

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.
ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2556
0.17
0.14
0.18

ค่ำโทรศัพท์
 ค่ ำ เครื่ อ งเขี ย นและอุ ป กรณ์
สิน้ เปลืองสำนักงำน
 ค่ำไฟฟ้ำ สนญ.
 ค่ำใช้จำ
่ ยเบ็ดเตล็ด

0.01
0.09

0.01
0.07

0.02
0.09

0.05
0.02

0.06

0.07

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

0.31

0.58

0.58

ค่าติ ดตามหนี้

0.10

-

0.12

รวมค่าใช้จ่าย

0.91

0.72

0.88
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 รำยกำรค่ำใช้จำ่ ยอื่น ได้แก่
- ค่ำโทรศัพท์ เป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ เนื่องจำกเบอร์โทรศัพท์ดงั กล่ำวยังจด
ทะเบียนในชื่อเจมำร์ท ซึ่บริษทั อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจดทะเบียนเป็ น
แปลงควำมเป็ นเจ้ำของในเบอร์ดงั กล่ำว
- ค่ำเครื่องเขียนและอุปกรณ์สน้ิ เปลืองสำนักงำน โดยในกำรสั ่งซื้อสินค้ำ
ข้ำงต้นเนื่องด้วยเจมำร์ท ซื้อสินค้ำในปริมำณมำกซึ่งจะได้ต้นทุนต่อ
หน่วยทีต่ ่ำลง ส่งผลให้บริษทั ได้ซอ้ื ในรำคำทีต่ ่ำด้วย
- ค่ำไฟฟ้ำ ตำมกำรเช่ำพื้นที่สำนักงำน อำคำรเจมำร์ท เป็ นกำรเรียกเก็บ
ตำมกำรใช้งำนจริง
- ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่ำบริกำร Messenger, ค่ำพำหนะเดินทำง
และค่ำขนส่งอุปกรณ์
 ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยเป็ นกำรซื้อเครื่องโทรศัพท์มอื ถือ เพื่อทำกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยให้ IT Junction โดยรำคำซื้อ-ขำยเทียบเคียงกับคู่คำ้ รำยอื่น
ได้
 รำยกำรค่ำ ติด ตำมหนี้ เป็ น ค่ำบริก ำรฝ่ำ ยกฎหมำยของเจมำร์ท ช่ ว ย
ด ำเนิ น กำรติด ตำมหนี้ ท่ีเ กิน ก ำหนดช ำระ โดยก ำหนดค่ำ ตอบแทนตำม
เปอร์เซ็นต์ของยอดหนี้ทต่ี ดิ ตำมได้

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
เจมำร์ท (ต่อ)

ลักษณะรายการ

เจ้ำหนี้
เจ้ำหนี้เงินประกันพืน้ ที่

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.
ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2556
0.04
4.78
3.68
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 เงินค้ำประกันตำมทีเ่ จมำร์ท เช่ำพืน้ ที่ ITJ
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- รำยกำรค่ำใช้จ่ำยอื่น อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ำ
ไฟฟ้ำ เป็ นอัตรำเรียกเก็บตำมรำคำและค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ค่ำใช้จำ่ ยส่งเสริมกำรขำยมีควำมจำเป็ น มีควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
- รำยกำรติดตำมหนี้นัน้ เป็ นรำยกำรที่มีควำมจำเป็ นเนื่ องจำกสะดวกใน
กำรประสำนงำนติดตำมหนี้ และที่ผ่ำนมำก็สำมำรถติดตำมหนี้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นมีควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
เจมำร์ท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ม.ค.-ก.ย.
ม.ค.-ก.ย.
ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2556

รำยกำรเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื
เพิม่ ขึน้ ระหว่ำงงวด
(ลดลง) ระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด
ดอกเบีย้ จ่ำย
ดอกเบี้ ย จ่ ำ ยส ำหรับ โครงกำร
ก่อสร้ำง The JAS-รำมอินทรำ
รำยกำรค้ำประกันเงินกู้
เจมำร์ท ค้ำประกันเงินกู้สถำบัน
กำรเงิน

48.00
147.00
(195.00)
1.09

151.00
84.00
(213.00)
22.00
2.03

151.00
114.00
(217.00)
48.00
2.24

0.89

-

-

560

270

270

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 บริษทั กูย้ มื เงินระยะสัน้ จำกเจมำร์ท ในรูปตั ๋วสัญญำใช้เงิน โดยไม่มี
หลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม
 อัตรำดอกเบีย้ เท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยที่เจมำร์ทกู้จำกธนำคำรพำณิชย์บวกร้อย
ละ 0.25 (โดยอัตรำดอกเบีย้ เงินกูใ้ นช่วง ม.ค-มิ.ย.2557 เท่ำกับร้อยละ 3.403.95)
 ตัง้ แต่เดือนมกรำคม 2557 บริษทั บันทึกดอกเบีย้ จ่ำยสำหรับเงินกูท้ ่กี มู้ ำ
เฉพำะโครงกำรก่อสร้ำง The JAS รำมอินทรำ จำนวน 0.89 ล้ำนบำท เข้ำ
เป็ นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อย่ำงไรก็ดี ณ 30 มิถุนำยน 2557 บริษทั ได้จำ่ ยชำระเงินกูย้ มื และดอกเบีย้
จ่ำยทัง้ จำนวนแล้ว
 บริษทั กูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงินสำหรับพัฒนำโครงกำร The JAS วังหิน
และ The JAS รำมอินทรำ ในวงเงิน 270 ล้ำนบำท และ 290 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยจดจำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนำคตของ
ทัง้ สองโครงกำรข้ำงต้น โดยเจมำร์ท เป็ นผูค้ ้ำประกันเงินกู้ดงั กล่ำวทัง้
จำนวน โดยบริษทั ได้รบั หนังสือยืนยันจำกสถำบันกำรเงินว่ำหำกบริษทั ได้
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้วสถำบันกำรเงินทีเ่ ป็ นผูป้ ล่อยกู้จะปลด
ภำระค้ำประกันทัง้ 2 วงเงินดังกล่ำว
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- กำรกูย้ มื เงินเป็ นไปในลักษณะ Bridge loan ระหว่ำงรอเงินกูร้ ะยะยำวจำก
ธนำคำร และกำรค้ำประกันเงินกูจ้ ำกสถำบันกำรเงินนัน้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำมจำเป็ นและมีควำม
สมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำร และเพื่อเป็ นประโยชน์ในกำรดำเนิน
โครงกำรของบริษทั
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
JMT

ลักษณะรายการ

รำยได้คำ่ เช่ำค่ำบริกำร และค่ำ
สำธำรณูปโภคใน J Market สำขำ
อมรพันธ์
ซือ้ สินทรัพย์
เจ้ำหนี้เงินประกันพืน้ ที่

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.
ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2556
0.37

0.32

0.65

-

0.09

-

0.20

0.59

-
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 รำยกำรให้เช่ำพืน้ ทีแ่ ละบริกำรใน J Market อมรพันธ์ซง่ึ ตัง้ อยู่เลขที่
2135/1-4, 2137/1, 2137/27 แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ พืน้ ทีเ่ ช่ำ
345 ตร.ม. มีระยะเวลำของสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร 3 ปี เริม่ 1 สิงหำคม
2556 สิน้ สุด 30 มิถุนำยน 2559 สำมำรถต่ออำยุได้อกี 3 ปี อัตรำค่ำเช่ำ
61,998 บำทต่อเดือน อัตรำค่ำบริกำรและค่ำสำธำรณูปโภค 55,474 บำทต่อ
เดือน ทัง้ นี้ตงั ้ แต่เดือนมกรำคม 2557 JMT ได้มกี ำรลดพืน้ ทีเ่ ช่ำเหลือ
115 ตร.ม.โดยปจั จุบนั สัญญำเช่ำและบริกำรมีอตั รำค่ำเช่ำ 19,125 บำทต่อ
เดือนและค่ำบริกำร 12,750 บำทต่อเดือน หรือคิดเป็ นอัตรำค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำร 277 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
 อัตรำค่ำเช่ำ ค่ำบริกำรและค่ำสำธำรณูปโภค ที่ บริษทั เรียกเก็บจำกJMT
เป็ นอัตรำทีเ่ ทียบเคียงได้ เมื่อเปรียบเทียบกับ อัตรำทีบ่ ริษทั เรียกเก็บจำก
ผูเ้ ช่ำรำยอื่นในอำคำร J Market อมรพันธ์ ซึง่ มีอตั รำระหว่ำง 176 – 500
บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
 ในปี 2556 บริษทั ซือ้ ทรัพย์สนิ จำก JMT เพื่อติดตัง้ ใช้งำนที่ J Market
@ อมรพันธุ์ โดยซือ้ ขำยกันด้วยรำคำตลำด
 เงินประกันตำมที่ JMT เช่ำพืน้ ที่ J Market-อมรพันธุ์
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรให้เช่ำพืน้ ที่ เงินประกันพืน้ ที่และกำรซือ้ ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวถือเป็ น
รำยกำรปกติธรุ กิจของบริษทั โดยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำธำรณูปโภคที่
บริษทั เรียกเก็บจำก JMT เป็ นอัตรำทีส่ ำมำรถเทียบเคียงได้
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำค่ำเช่ำค่ำบริกำรและค่ำสำธำรณูปโภค ทีบ่ ริษทั
เรียกเก็บจำกผูเ้ ช่ำรำยอื่นในอำคำร J Market-อมรพันธ์ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

14.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
บริษทั ได้มกี ำรกำหนดมำตรกำรและขัน้ ตอนกำรอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยจะกำหนดให้ผบู้ ริหำร
หรือผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีสว่ นร่วมในกำรอนุมตั ริ ำยกำรดังกล่ำวได้ และในกรณีทม่ี รี ำยกำรระหว่ำง
บริษทั หรือบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในอนำคต บริษทั จะจัดให้มคี วำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่ วกับควำมจำเป็ นของกำรเข้ำทำ
รำยกำร ควำมสมเหตุสมผล และควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ โดยพิจำรณำดูเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็ นไป
ตำมลักษณะกำรดำเนินกำรค้ำปกติในตลำด และมีกำรเปรียบเทียบรำคำทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภำยนอก ในกรณีท่ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจเกิดขึน้ บริษทั จะจัดให้มบี ุคคลทีม่ ี
ควำมรูค้ วำมชำนำญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือผูป้ ระเมินอิสระ หรือสำนักงำนกฎหมำย เป็นต้น ทีเ่ ป็ นอิสระจำก
บริษทั และบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ควำมเห็นของบุคคลทีม่ ี
ควำมรูค้ วำมชำนำญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมกำร
บริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ บริษทั จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่
ได้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริษทั
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษทั ได้อนุมตั หิ ลักกำรเกีย่ วกับกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษทั กับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร
หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้อง ในกรณีทร่ี ำยกำรดังกล่ำวเป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำทีม่ เี งื่อนไขกำรค้ำโดยทัวไปในลั
่
กษณะ
เดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่ รำศจำก
อิทธิพลในกำรทีต่ นมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้อง ให้ฝำ่ ยบริหำรสำมำรถอนุมตั เิ ข้ำทำ
รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องได้
(ไม่ว่ำรำยกำรดังกล่ำว เป็ นรำยกำรทีด่ ำเนินกำรอยู่ในปจั จุบนั และจะต้องดำเนินต่อไปรวมทัง้ รำยกำรทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนำคต)
โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยฝำ่ ยบริหำรจะต้องจัดทำ
รำยงำนสรุปกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องเพื่อรำยงำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั ทุกไตรมำส
14.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตจะเป็ นรำยกำรทีเ่ ป็นไปตำมลักษณะกำรดำเนินธุรกิจทัวไปของ
่
บริษทั ทีไ่ ม่มกี ำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษทั อย่ำงไม่เป็ นธรรมไปยังบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
มีสว่ นได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตกับบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและบริษทั จะ
ร่วมกันดูแลรำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในอนำคตให้มคี วำมสมเหตุสมผลและมีอตั รำตอบแทนทีย่ ุตธิ รรม พร้อมทัง้
ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตั ติ ำมขัน้ ตอนและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงถูกต้อง และจะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ รำยกำรเงินกูย้ มื จำกบริษทั ใหญ่ บริษทั ได้มกี ำรชำระคืนแล้วทัง้ หมดในเดือนมิถุนำยน 2557 ส่วนรำยกำร
ค้ำประกันเงินกูย้ มื สถำบันกำรเงินโดยบริษทั ใหญ่ บริษทั จะดำเนินกำรยกเลิกกำรพึง่ พิงดังกล่ำวทัง้ หมดโดยเร็วทีส่ ดุ
ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั จะเข้ำเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ซึง่ บริษทั คำดว่ำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ ใน
อนำคต ในขณะทีร่ ำยกำรทีเ่ ป็ นรำยกำรปกติธุรกิจ เช่น กำรให้เช่ำพืน้ ทีใ่ นธุรกิจ IT Junction ธุรกิจ J Market กำรเช่ำ
พืน้ ทีจ่ ำกสำนักงำนใหญ่ เป็ นต้น จะยังคงมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึน้ ต่อไปในอนำคต โดยกำรให้เช่ำพืน้ ทีใ่ นธุรกิจ
IT Junction และ J Market แก่บริษทั ใหญ่ และกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำนจำกบริษทั ใหญ่ มีอตั รำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำ
เป็ นอัตรำเทียบเคียงได้กบั ผูเ้ ช่ำและผูใ้ ห้เช่ำรำยอื่น ซึง่ มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นธรรมต่อคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ย
โดยบริษทั จะดำเนินกำรตำมนโยบำยและขัน้ ตอนในกำรอนุมตั ใิ ห้เข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันทีก่ ำหนดไว้อย่ำงเข้มงวด
ส่วนที่ 2 หน้ำ 90

