บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
14. รายการระหว่างกัน
14.1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยง
บริษทั เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) (“JMART”)

ความสัมพันธ์
 ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายโทรศัพท์มอื ถือ
 เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ด้วยสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100
 มีกรรมการและผูบ้ ริหารร่วมกันคือ
- นายอดิศกั ดิ ์ สุขุมวิทยา (กรรมการของบริษทั ) ดํารงตําแหน่ ง
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้ า ที่
บริหารของ JMART
- นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนของบริษ ัท )
ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการ กรรมการบริห าร และรองประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารปฏิบตั กิ ารของJMART
 กรรมการและ/หรือผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 2 ราย ได้แก่
นายอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยา และนางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา เป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ของ JMART ด้วยสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 12.20 และร้อยละ
11.21 ตามลําดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558)

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

 ประกอบธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ธุรกิจบริหารหนี้ดอ้ ย
คุณภาพ และธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์
 มีกรรมการและผูบ้ ริหารร่วมกันคือ
- นายอดิศกั ดิ ์ สุขุมวิทยา (กรรมการของบริษทั ) ดํารงตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ ของ JMT
- นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา (กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษทั ) ดํารง
ตําแหน่ งกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนของ JMT
- นายสุ พ จน์ วรรณา (กรรมการของบริษ ัท ) ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผูอ้ ํานวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน ของ JMT
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
14.2. รายการระหว่างกันของบริ ษทั และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลที่อาจ
มีความ
ขัดแย้ง
JMART

ลักษณะรายการ
รายได้คา่ เช่าค่าบริการ และ
ค่าสาธารณูปโภค - พืน้ ทีใ่ นศูนย์การค้า
IT Junction และ J Market อมรพันธุ์

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ม.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มิ.ย.
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
9.34
22.06
9.67

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 ในปี 2556 JMART เช่าพืน้ ที่ IT Junction จํานวน 22 สาขา
จากสาขาทัง้ หมด 42 สาขา และเช่าพืน้ ที่ J Market อมรพันธุ์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 JMART เช่าพืน้ ที่ IT Junction
จํานวน 16 สาขา จากสาขาทัง้ หมด 44 สาขา และเช่าพืน้ ที่ The
Jas วังหิน จํานวน 1 สาขา
 ณ 30 มิถุนายน 2558 เช่าพืน้ ที่ IT Junction จํานวน 14 สาขา
จากจํานวนสาขา IT Junction ทัง้ สิน้ 43 สาขา และ เช่าพืน้ ทีข่ อง
The Jas วังหิน 1 สาขา
1.เซ็นทรัลพัทยา
4.บิก๊ ซีนครปฐม
7.บิก๊ ซีลพบุร ี
10.บิก๊ ซีอ่างทอง
13. บิก๊ ซีรงั สิตคลอง6*
16.บิก๊ ซีพษิ ณุโลก

2.บิก๊ ซีกระบี่
5.บิก๊ ซีนวนคร
8.บิก๊ ซีหางดง
11.บิก๊ ซีสุพรรณบุร*ี
14.บิก๊ ซีแจ้งวัฒนะ
17.The JAS วังหิน

3.บิก๊ ซีดอนเมือง
6.บิก๊ ซีระยอง
9.บิก๊ ซีอยุธยา
12.บิก๊ ซีขอนแก่น
15.บิก๊ ซีกาญจนบุร ี

หมายเหตุ :
* - สาขาที ่ JMART เพิง่ ยกเลิกการเช่าในช่วง ม.ค. – มิ.ย. 2558
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ม.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มิ.ย.
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

JMART (ต่อ)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ข้อมูลเพิม่ เติม
- JMART ยกเลิกการเช่าพืน่ ที ่ J Market @ อมรพันธุ์ เมือ่
30 เมษายน 2556
- รอบระยะเวลา ตัง้ แต่ ม.ค.-มิ.ย.2558
-- เจมาร์ทยกเลิก การเช่าพื้นที ่ ITJ ดังนี้
อยุธยา 2/2558 (ยกเลิกบางส่วน) , รังสิตคลอง6 2/2558
(ยกเลิกทัง้ หมด), แจ้งวัฒนะ 3/2558 (ยกเลิกบางส่วน), ระยอง
3/2558 (ยกเลิกบางส่วน), สุพรรณบุรี 6/2558 (ยกเลิกทัง้ หมด),
นครปฐม 6/2558 (ยกเลิกบางส่วน)
- รอบระยะเวลา ตัง้ แต่ ม.ค.-ธ.ค.2557
-- เจมาร์ทยกเลิก การเช่าพื้นที ่ ITJ ดังนี้
ชะอา : 31/03/2557,แม่กลอง : 30/06/2557,นครสวรรค์ :
30/06/2557, BTS ศาลาแดง : 31/08/2557, นครปฐม (เฉพาะบูธ)
01/03/2557, อุดรธานี และตรัง : 30/09/2557 , กาฬสินธ์ :
31/10/2557, บุรรี มั ย์ 31/12/2557,
--เจมาร์ทเช่าพื้นทีเ่ พิม่ ดังนี้
พื้นที ่ ITJ - พิษณุโลก : 25/12/2556 และกาญจนบุรี 29/3/2557
The JAS วังหิน 1/11/2577
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
JMART

ลักษณะรายการ
รายได้สง่ เสริมการขาย

รายได้อ่นื

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ม.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มิ.ย.
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
1.5
-

0.004

0.55

0.59
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 ในปี 2557 บริษทั มีการเรียกเก็บค่าสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ภายในพืน้ ที่ ITJ จาก JMART เช่น การติดป้ายโฆษณา การเก็บ
ข้อมูลลูกค้า เป็ นต้น
 ในปี 2557 รายได้อ่นื เกิดจากการการปรับเงินมัดจําค่าเช่า-ค่าบริการ
พืน้ ที่ จากการที่ JMART ยกเลิกการเช่าพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ได้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญามาเป็ นรายได้บริษทั และสําหรับปี 2556 เป็ น
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
 ในช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย 2558 รายได้อ่นื เกิดจากการการปรับเงินมัด
จําเช่าบริการพืน้ ทีจ่ าก JMART ซึง่ มีการยกเลิกการเช่าพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ได้
เป็ นไปตามสัญญา

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2556

ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2557

ม.ค.-มิ.ย.
ปี 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ น
รายการปกติของบริษทั และมีความสมเหตุสมผลของรายการ
เนื่องจาก
- การให้เช่าพืน้ ทีเ่ ป็ นรายการปกติธรุ กิจของบริษทั โดยค่าเช่า
ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภคที่บริษทั เรียกเก็บจาก JMART
เป็ นอัตราทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่
บริษทั เรียกเก็บจากผูเ้ ช่ารายอื่นในโครงการ ITJ ทีม่ ขี นาดพืน้ ที่
และตําแหน่งพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกัน
- รายได้สง่ เสริมการขายเป็ นรายการปกติของบริษทั ซึง่ เป็ นอัตรา
ทีส่ ามารถเทียบเคียงกับอัตราค่าบริการทีเ่ รียกเก็บกับลูกค้า
รายอื่นได้
- การบันทึกเงินมัดจําเช่า-บริการพืน้ ทีเ่ ป็ นรายได้ เป็ นไปตาม
สัญญาการเช่า-บริการพืน้ ที่ ซึง่ เป็ นสัญญารูปแบบเดียวกันกับ
ผูเ้ ช่ารายอื่น

JMART (ต่อ)
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
JMART

ลักษณะรายการ
ซือ้ สินทรัพย์

ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2556
0.62

ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2557
0.69

ม.ค.-มิ.ย.
ปี 2558
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 รายการซือ้ สินทรัพย์จาก JMART รายละเอียดดังนี้
- บริษทั มีการซือ้ สินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับการดําเนินธุรกิจจาก
JMART โดยทรัพย์สนิ หลักที่ซอ้ื ได้แก่ เครื่องใช้สาํ นักงาน
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ค่าตกแต่ง โดยซือ้ ขายทีร่ าคามูลค่าสุทธิตามบัญชี
และเทียบเคียงกับราคาตลาด ณ วันทีซ่ อ้ื
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
จําเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการ โดยบริษทั
ซือ้ ทรัพย์สนิ จาก JMART เพื่อใช้งานทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดําเนิน
ธุรกิจตามปกติและซือ้ เครื่องใช้สาํ นักงานเพิม่ เติมตามจํานวน
พนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
JMART

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ค่าเช่า ค่าบริการและค่า
สาธารณูปโภค -สานักงาน
ใหญ่

ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2556
0.46

ม.ค.-ธ.ค.
ปี 2557
0.47

ม.ค.-มิ.ย.
ปี 2558
0.32



ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 บริษทั เช่าพืน้ ทีส่ าํ นักงานใหญ่ ซึง่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 325/7 อาคารเจมาร์ท ชัน้ 7
ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ พืน้ ทีเ่ ช่า 123.34
ตร.ม. มีระยะเวลาของสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 1 ปี เริม่ 1 ตุลาคม 2556
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 อัตราค่าเช่า 13,567.40 บาทต่อเดือน
อัตราค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง 23,434.60 บาทต่อเดือน
หรือรวมเท่ากับ 37,002 บาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 300 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน ซึง่ เป็ นราคาทีเ่ ท่ากันกับปี ก่อน
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ต่อสัญญาเช่าโดยมีการย้ายพืน้ ทีส่ าํ นักงาน
เป็ นชัน้ 8 พืน้ ทีเ่ ช่ารวม 142 ตร.ม. มีระยะเวลาสัญญาเช่าและบริการ 3 ปี
เริม่ 1 ตุลาคม 2557 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 อัตราค่าเช่า 18,460 บาท
ต่อเดือน อัตราค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง 31,240 บาทต่อเดือน
หรือรวมเท่ากับ 49,700 บาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 350 บาทต่อตารางเมตร
 อัตราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค ที่ JMART เรียกเก็บจากบริษทั
เป็ นอัตราทีต่ กลงกันซึง่ สามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาตลาดโดยเปรียบเทียบ
กับพืน้ ที่เดิมที่ JMART เคยเช่าพืน้ ที่ ณ อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ และกับพืน้ ทีเ่ ช่า
ในบริเวณใกล้เคียง ซึง่ มีอตั ราเริม่ ต้นที่ 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจําเป็ น
และมีความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการ โดยค่าเช่า ค่าบริการ
และค่าสาธารณูปโภค ที่ JMART เรียกเก็บจากบริษทั เป็ นอัตราทีส่ ามารถ
เทียบเคียงได้กบั อัตราค่าเช่าตลาดของทรัพย์สนิ บริเวณใกล้เคียง
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
JMART

ลักษณะรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่น

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ม.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มิ.ย.
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
0.18
0.26
0.15

ค่าโทรศัพท์
 ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์
สิน้ เปลืองสํานักงาน
 ค่าไฟฟ้า – สํานักงานใหญ่
 ค่าใช้จา
่ ยเบ็ดเตล็ด

0.02
0.09

0.02
0.10

-

0.01
0.06

0.07
0.07

0.07
0.08

ค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขายและ
ค่าบริหารงาน

0.58

1.62

0.97

ค่าติ ดตามหนี้

0.13

0.18

0.14

รวมค่าใช้จ่าย

0.89

2.06

1.26
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 รายการค่าใช้จา่ ยอื่น ได้แก่
- ค่าโทรศัพท์ เป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์ดงั กล่าว
ยังจดทะเบียนในชื่อ JMART ซึง่ บริษทั อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
จดทะเบียนเป็ นแปลงความเป็ นเจ้าของในเบอร์ดงั กล่าว
- ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สน้ิ เปลืองสํานักงาน ในการสั ่งซือ้ สินค้า
ดังกล่าว เนื่องด้วย JMART ซือ้ สินค้าในปริมาณมากซึง่ จะได้ต้นทุน
ต่อหน่วยทีต่ ่าํ ลง บริษทั จึงสั ่งซือ้ ร่วมกับ JMART ส่งผลให้บริษทั
ซือ้ สินค้าในราคาทีต่ ่าํ ด้วย
- ค่าไฟฟ้า ตามการเช่าพืน้ ทีส่ าํ นักงาน อาคารเจมาร์ท เป็ นการเรียก
เก็บตามการใช้งานจริง
- ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าบริการ Messenger, ค่าพาหนะเดินทาง
และค่าขนส่งอุปกรณ์
 ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขายในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็ นการซือ้ เครื่อง
โทรศัพท์มอื ถือเพื่อทํากิจกรรมส่งเสริมการขายให้ IT Junction
โดยราคาซือ้ -ขายเป็ นราคาปกติเทียบเคียงได้กบั คูค่ า้ รายอื่น และค่า
บริหารงานและให้คาํ แนะนํางานด้านบุคคลและระบบสารสนเทศในอัตรา
เดือนละ 148,000 บาท ตามสัญญาจ้าง โดยเป็ นค่าบริการงานโปรแกรม
ระบบคอมพิวเตอร์ และ เว็ปไซต์ของบริษทั ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการคิด
ค่าบริการโดยปนั ส่วนการใช้งานตามจริงซึง่ เป็ นไปตามค่าใช้จา่ ยที่
JMART ต้องจ่ายตามผูใ้ ช้งานและเป็ นไปตามราคาตลาดทีผ่ ใู้ ห้บริการ
เรียกจาก JMART ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. ณ 31 ธ.ค.
ณ 30 มิ.ย.
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขายสําหรับงวด ม.ค. – มิ.ย. 2558 ส่วนใหญ่เป็ น
ค่าใช้บริการจอ LED ในการจัดกิจกรรมที่ The Jas วังหิน จํานวน
20,100 บาท ซึง่ เป็ นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว มิได้เป็ นรายการ
ปกติของบริษทั และค่าใช้จา่ ยในการซือ้ โทรศัพท์มอื ถือจาก JMART
เพื่อจัดกิจการส่งเสริมการขาย จํานวน 62,000 บาท โดยเป็ นการซือ้ ที่
ราคาตลาด
 รายการค่าติดตามหนี้ เป็ นค่าบริการฝา่ ยกฎหมายของ JMART
ช่วยดําเนินการติดตามหนี้ทเ่ี กินกําหนดชําระ โดยกําหนดค่าตอบแทน
ตามยอดหนี้ทต่ี ดิ ตามได้ หากชําระหนี้ทงั ้ หมดภายในเดือน จะได้
ค่าตอบแทน 1% ของยอดหนี้ หากชําระหนี้บางส่วนจะได้คา่ ตอบแทน
0.5% ของยอดหนี้ทต่ี ดิ ตามได้

JMART
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค. ณ 31 ธ.ค.
ณ 30 มิ.ย.
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

JMART (ต่อ)
ลูกหนี้อ่นื
เจ้าหนี้อ่นื
เจ้าหนี้เงินประกันพืน้ ที่

-

1.69

0.91

3.67

0.1
5.10

3.99

 JMART รับชําระเงินจากลูกค้าของบริษทั ผ่านร้านค้าหรือเครือข่ายของ
JMART (JMART Pay point)
 ลูกค้าขายส่งของ JMART ชําระเงินค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคารบริษทั
 เป็ นการเรียกเก็บเงินประกันค่าเช่าพืน้ ทีต่ ามที่ JMART เช่าพืน้ ทีก่ บั
JAS โดยคํานวณเรียกเก็บเช่นเดียวกับลูกค้าทั ่วไป
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้น
มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
- รายการค่าใช้จา่ ยอื่น อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ค่าไฟฟ้า เป็ นอัตราเรียกเก็บตามราคาและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขายและค่าบริหารงานมีความจําเป็ นและ
สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็ นราคาตลาด และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั
- รายการติดตามหนี้นนั ้ เป็ นมีความจําเป็ นเนื่องจากสะดวกในการ
ประสานงานในการติดตามหนี้ และทีผ่ า่ นมาฝา่ ยกฎหมายของ
JMART ก็สามารถติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ รายการเจ้าหนี้อ่นื เป็ นกรณีท่ลี ูกค้าชําระเงินผิดพลาด
ซึง่ จะไม่เกิดขึน้ อีก
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
JMART

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ณ 31 ธ.ค.
ณ 31 ธ.ค.
ณ 30 มิ.ย.
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

รายการเงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
(ลดลง) ระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ จ่ายสําหรับโครงการ
ก่อสร้าง The JAS-รามอินทรา
รายการคํ้าประกันเงินกู้
JMART คํ้าประกันเงินกูส้ ถาบัน
การเงิน

151.00
114.00
(217.00)
48.00
2.24

48.00
147.00
(195.00)
1.09

-

-

0.89

-

270.00

560.00

548.00
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 บริษทั กูย้ มื เงินระยะสัน้ จาก JMART ในรูปตั ๋วสัญญาใช้เงิน โดยไม่
มีหลักประกัน และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
 อัตราดอกเบีย้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ JMART กูจ้ ากธนาคาร
พาณิชย์บวกร้อยละ 0.25 (โดยอัตราดอกเบีย้ เงินกูใ้ นช่วง ม.คมิ.ย. 2557 ทีก่ ู้ JMARTเท่ากับร้อยละ 3.40-3.95)
 บริษทั บันทึกดอกเบีย้ จ่ายสําหรับเงินกูท้ ก่ี มู้ าเฉพาะโครงการ
ก่อสร้าง The JAS รามอินทรา จํานวน 0.89 ล้านบาท เข้าเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 ณ 30 มิถุนายน 2557 บริษทั ได้จา่ ยชําระคืนเงินกูย้ มื และดอกเบีย้
จ่ายทัง้ จํานวนแล้ว
 บริษทั กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินสําหรับพัฒนาโครงการ
The Jas วังหินและ The Jas รามอินทรา ในวงเงิน 270
ล้านบาท และ 290 ล้านบาท ตามลําดับ โดยจดจํานองทีด่ นิ
พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคตของทัง้ สองโครงการ
โดย JMART เป็ นผูค้ ้าํ ประกันเงินกู้ดงั กล่าวทัง้ จํานวน โดยบริษทั
ได้รบั หนังสือยืนยันจากสถาบันการเงินโดยระบุวา่ หากบริษทั ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว สถาบันการเงินทีเ่ ป็ นผู้
ปล่อยกูจ้ ะปลดภาระคํ้าประกันทัง้ 2 วงเงินให้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
จําเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการ การกู้ยมื เงิน
เป็ นไปในลักษณะ Bridge loan ระหว่างรอเงินกูร้ ะยะยาวจาก
ธนาคาร และมีอตั ราดอกเบีย้ อยูใ่ นระดับเหมาะสมเนื่องจากต้นทุน
การกูย้ มื ดังกล่าวตํ่ากว่าต้นทุนทีบ่ ริษทั ทําการกู้ยมื จากธนาคาร
พาณิชย์ อีกทัง้ การคํ้าประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินโดย
JMART เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการดําเนินโครงการของบริษทั

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
JMT

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ม.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-ธ.ค.
ม.ค.-มิ.ย.
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

รายได้คา่ เช่าค่าบริการ และค่า
สาธารณูปโภค ใน J Market
อมรพันธ์

0.65

0.49

0.11

ซือ้ สินทรัพย์

0.09

-

-

เจ้าหนี้เงินประกันพืน้ ที่

0.59

0.20

-
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 รายการให้ JMT เช่าพืน้ ที่ J Market อมรพันธ์ พืน้ ที่เช่า 345
ตร.ม. มีระยะเวลาของสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 3 ปี เริม่ 1
สิงหาคม 2556 สิน้ สุด 30 มิถุนายน 2559 สามารถต่ออายุได้อกี
3 ปี โดยตัง้ แต่เดือนมกราคม 2557 JMT ได้มกี ารลดพืน้ ทีเ่ ช่า
เหลือ 115 ตร.ม. สัญญาเช่าและบริการมีอตั ราค่าเช่า 19,125
บาทต่อเดือน และค่าบริการ 12,750 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็ น
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 277 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
(ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค)
 อัตราค่าเช่า ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภค ทีบ่ ริษทั เรียกเก็บ
จากJMT เป็ นอัตราทีเ่ ทียบเคียงได้กบั อัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ทีบ่ ริษทั เรียกเก็บ จากผูเ้ ช่ารายอื่นในอาคาร J Market อมรพันธ์
ทีม่ ขี นาดพืน้ ทีแ่ ละตําแหน่งพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกัน
 ในปี 2556 บริษทั ซือ้ ทรัพย์สนิ จาก JMT เพื่อติดตัง้ ใช้งานที่
J Market อมรพันธ์ โดยซือ้ ขายกันด้วยราคาตลาด
 เงินประกันตามที่ JMT เช่าพืน้ ที่ J Market อมรพันธุ์
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 JMT ได้ยกเลิกการเช่าพืน้ ทีท่ ่ี
J Market อมรพันธุท์ งั ้ หมด และบริษทั ได้คนื เงินประกันแก่ JMT
แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว มีความ
สมเหตุสมผลของรายการ เนื่องจากการให้เช่าพืน้ ที่ เงินประกัน
พืน้ ที่ เป็ นรายการปกติธุรกิจของบริษทั โดยค่าเช่าและค่าบริการ
สาธารณูปโภคทีบ่ ริษทั เรียกเก็บจาก JMT เป็ นอัตราทีส่ ามารถ
เทียบเคียงได้กบั อัตราค่าเช่าและค่าบริการทีบ่ ริษทั เรียกเก็บจาก
ผูเ้ ช่ารายอื่นในอาคาร J Market อมรพันธ์ ทีม่ ขี นาดพืน้ ทีแ่ ละ
ตําแหน่งพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกัน

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

14.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
บริษทั ได้มกี ารกําหนดมาตรการและขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกัน โดยจะกําหนดให้ผบู้ ริหาร
หรือผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียจะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าวได้ และในกรณีทม่ี รี ายการระหว่าง
บริษัทหรือบริษัท ย่อยกับ บุคคลที่อ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่ว นได้เสีย หรือ อาจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มคี วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความจําเป็ นของการเข้าทํา
รายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไป
ตามลัก ษณะการดํา เนิ นการค้า ปกติใ นตลาด และมีก ารเปรียบเทีย บราคาที่เกิดขึ้น กับ บุ คคลภายนอก ในกรณี ท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั จะจัดให้มบี ุคคลที่ มี
ความรูค้ วามชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือผูป้ ระเมินอิสระ หรือสํานักงานกฎหมาย เป็ นต้น ทีเ่ ป็ นอิสระจาก
บริษทั และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งเป็ นผู้ให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลที่มี
ความรู้ความชํานาญพิเศษจะถูกนํ าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ บริษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั หิ ลักการเกีย่ วกับการทําธุรกรรมระหว่างบริษทั กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ในกรณีทร่ี ายการดังกล่าวเป็ นข้อตกลงทางการค้า ทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไปในลั
่
กษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอํานาจต่ อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุ มตั เิ ข้าทํา
รายการระหว่ า งกัน ระหว่ า งบริษัท และ/หรือ บริษัท ย่ อ ยกับ กรรมการ ผู้บ ริห าร หรือ บุ ค คลที่มีค วามเกี่ย วข้อ งได้
(ไม่ว่ารายการดังกล่าว เป็ นรายการทีด่ าํ เนินการอยู่ในปจั จุบนั และจะต้องดําเนินต่อไปรวมทัง้ รายการทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต)
โดยไม่ต้องขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นของบริษทั โดยฝ่ายบริหารจะต้องจัดทํา
รายงานสรุปการทํารายการระหว่างกันกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส
14.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็ นรายการที่เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจทัวไปของ
่
บริษัทที่ไม่มกี ารถ่ ายเทผลประโยชน์ของบริษัทอย่างไม่เป็ นธรรมไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะ
ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตให้มคี วามสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนทีย่ ุตธิ รรม พร้อมทัง้
ผ่านการพิจารณาอนุมตั ติ ามขัน้ ตอนและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง และจะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คํา สัง่ หรือข้อกําหนดของสํา นักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ รายการเงินกูย้ มื จากบริษทั ใหญ่ บริษทั ได้มกี ารชําระคืนแล้วทัง้ หมดในเดือนมิถุนายน 2557 ส่วนรายการ
คํ้าประกันเงินกูย้ มื สถาบันการเงินโดยบริษทั ใหญ่ บริษัทจะดําเนินการยกเลิกการพึง่ พิงดังกล่าวทัง้ หมดโดยเร็วทีส่ ุด
ภายหลังจากที่บริษัทจะเข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทคาดว่ารายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น
ในอนาคต ในขณะทีร่ ายการที่เป็ นรายการปกติธุรกิจ เช่น การให้เช่าพื้นทีใ่ นธุรกิจ IT Junction ธุรกิจ J Market
ธุรกิจ The Jas และการเช่าพื้นที่จากสํานักงานใหญ่ เป็ นต้น จะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต
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โดยการให้เช่าพืน้ ทีใ่ นธุรกิจ IT Junction J Market และ The Jas แก่บริษทั ใหญ่ มีอตั ราค่าเช่าและค่าบริการเทียบเคียง
ได้กบั อัตราค่าเช่าและค่าบริการที่บริษทั เรียกเก็บจากผูเ้ ช่ารายอื่นในโครงการที่มขี นาดพืน้ ที่และตําแหน่ งใกล้เคียงกัน และการ
เช่าพืน้ ทีส่ าํ นักงานจากบริษทั ใหญ่ มีอตั ราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็ นอัตราเทียบเคียงได้กบั ผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่ารายอื่น
ซึง่ มีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรมต่อคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่าย โดยบริษทั จะดําเนินการตามนโยบายและขัน้ ตอนในการ
อนุมตั ใิ ห้เข้าทํารายการระหว่างกันทีก่ าํ หนดไว้อย่างเข้มงวด
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