บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

14.

รายการระหว่างกัน

14.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ลักษณะ/ ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ

1. นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ

-

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 26.11 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 (กลุ่มบัณฑิตกฤษดำถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ร้อยละ 63.06)
 เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม ผูบ้ ริหำร และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
 เป็ นบุตรชำยของนำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ และน้องชำยของนำงสำวอมรพรรณ
บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ

2. นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ

-

นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
 ถือหุ้นของบริษทั ฯ ร้อยละ 7.19 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 (กลุ่มบัณฑิตกฤษดำถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ร้อยละ 63.06)
 เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
 เป็ นบุตรสำวของนำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และพีส่ ำวของ นำยชวนินทร์ บัณฑิต
กฤษดำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม ผูบ้ ริหำร และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ

3. นำงสำวอรวรรณ วรนิจ

-

นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 4.61 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของบริษทั ฯ

4. นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ

-

นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
ั ญำถือหุน้ บริษทั ฯ
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 11.40 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 (กลุ่มนิมติ รปญ
ร้อยละ 22.80)
 เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
ั ญำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และกรรมกำรบริหำรของ
 เป็ นคู่สมรสของนำงอัจฉรำ นิมติ รปญ
บริษทั ฯ
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5. นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ

-

นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ
ั ญำถือหุน้ บริษทั ฯ
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 11.40 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 (กลุ่มนิมติ รปญ
ร้อยละ 22.80)
 เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ
ั ญำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
 เป็ นคู่สมรสของนำยจิตชัย นิมติ รปญ

6. นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ

-

นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 20.77 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 (กลุ่ม บัณฑิตกฤษดำถือหุน้ บริษทั
ฯ ร้อยละ 63.06)
 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
 เป็ นมำรดำของนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และนำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรผู้
มีอำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ

7. นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ

-

นำงสำวเสำวนีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 4.35 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 (กลุ่ม บัณฑิตกฤษดำถือหุน้ บริษทั ฯ
ร้อยละ 63.06)
 เป็ นคู่สมรสของนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม ผูบ้ ริหำร และผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ของบริษทั ฯ
 เคยเป็ นกรรมกำรของ ATL บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

8. นำงสำวเพ็ญประภำ รวมไมตรี

-

นำงสำวเพ็ญประภำ รวมไมตรี
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 4.61 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เคยเป็ นกรรมกำรของ ATL บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

9. นำงสำวปรินดำ กุรำงกูล

-

นำงสำวปรินดำ กุรำงกูล
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 2.63 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เคยเป็ นกรรมกำรของ ATL บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

10. นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร

-

นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เป็ นผูบ้ ริหำร และกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ
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11. นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์

-

นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เป็ นกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

12. นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล

-

นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

13. นำยวิชชุ สังกรธนกิจ

-

นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เป็ นกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

14. นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร

15. บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด

นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร
 ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 0.08 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เป็ นกรรมกำรของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 19 เมษำยน 2557 และได้ลำออกจำกตำแหน่ งโดยมีผล
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558


ให้บริกำรลำนวำงตูส้ นิ ค้ำคอนเทนเนอร์








บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด ถือหุน้ โดยบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งกับบริษทั ฯ ดังนี้
- นำงสำวเสำวนีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ ถือหุน้ ร้อยละ 52.00
- นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร ถือหุน้ ร้อยละ 27.00
- นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์ ถือหุน้ ร้อยละ 21.00
นำงสำวเสำวนีย์ อภิวนั ทน์ โอภำศ นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร และนำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์ เป็ น
กรรมกำรของบริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด
นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 4.35 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
- เป็ นคู่สมรสของนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม ผูบ้ ริหำร และผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
- เคยเป็ นกรรมกำรของ ATL บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558
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-เป็ นผูบ้ ริหำร และกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ
นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558
-เป็ นกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

16. บริษทั โคลฟ บิสโทร จำกัด




ธุรกิจร้ำนอำหำรจัดจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม

บริษัท โคลฟ บิสโทร จำกัดจดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อ 
วัน ที่ 30 ตุ ล ำคม 2557 และจดทะเบีย นเสร็จกำรชำระ
บัญชีเมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2558


บริษทั โคลฟ บิสโทร จำกัด มีบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งเป็ นกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้
นำงสำวเสำวนีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ ถือหุน้ ร้อยละ 25.00 และเป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของ
บริษทั โคลฟ บิสโทร จำกัด
นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 4.35 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
- เป็ นคู่สมรสของนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม ผูบ้ ริหำร และผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ

17. บริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด



ประกอบธุรกิจแปรรูปอำหำรทะเล

บริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด ถือหุน้ โดยบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งกับบริษทั ฯ ดังนี้
- นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ ถือหุน้ ร้อยละ 30.00
- นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ถือหุน้ ร้อยละ 30.00
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของบริษทั
โชคสมุทรมำรีน จำกัด
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 11.40 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
- เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
- เป็ นคู่สมรสของนำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และกรรมกำรบริหำรของ
บริษทั ฯ
นำงอัจฉรำ นิมติ ปญั ญำ
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 11.40 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
- เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ
- เป็ นคู่สมรสของนำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
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18. บริษทั ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด



ประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรน้ ำมัน





บริษทั ซุปเปอร์เค พำวเวอร์ จำกัด มีบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งกับบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ ถือหุน้ ของบริษทั ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 20.00
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 20.77 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
- เป็ นมำรดำของนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และนำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำร
ผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ

19. บริษทั กีลเลีย่ น จำกัด



ประกอบธุรกิจจำหน่ ำยเครื่องมือแพทย์ และเครื่องใช้ทำง 
วิทยำศำสตร์


บริษทั กีลเลีย่ น จำกัด เป็ นบริษทั ย่อยของนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
บริษทั ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด ถือหุน้ ในบริษทั กีลเลีย่ น จำกัด ร้อยละ 99.99
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ ถือหุน้ ของบริษทั ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 20.00
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
- ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ร้อยละ 20.77 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
- เป็ นมำรดำของนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และนำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ กรรมกำร
ผูม้ อี ำนำจลงนำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

14.2 รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2558
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
1. นำยชวนิ น ทร์
บั ณ ฑิ ต กฤษ
ดำ

ความสัมพันธ์

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
 ถือ หุ้น บริษัท ฯ ร้อ ยละ 26.11
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2558
(กลุ่ ม บั ณ ฑิ ต กฤษดำถื อ หุ้ น
บริษทั ฯ ร้อยละ 63.06)
 เป็ น กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลง
นำม ผู้ บ ริ ห ำร และผู้ ถื อ หุ้ น
ใหญ่ของบริษทั ฯ
 เป็ นบุตรชำยของนำงพิมลทิพ
บัณ ฑิต กฤษดำ ผู้ถือหุ้น ใหญ่
และน้ องชำยของนำงสำวอมร
พ ร ร ณ บั ณ ฑิ ต ก ฤ ษ ด ำ
กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลงนำม
และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

1.1 รำยกำรกับบริษทั ฯ
- เงินให้กยู้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• ให้กเู้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• รับชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ รับ
- ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

33,230.3
8,083.7
41,314.0
-

-

783.8

-

-

-

– นำยชวนิน ทร์ บัณ ฑิต กฤษดำ กู้ยืมเงินจำก
บริษัทฯ จำนวน 8,083,650.0 บำทในรอบปี
2557
– บริษัท ฯ คิด อัต รำดอกเบี้ย ร้อ ยละ 7.63 ซึ่ง
เป็ น อัต รำ ที่สู ง กว่ ำ ต้น ทุน กำรกู้ยืม เงิน ของ
บริษทั ฯ จำกธนำคำร
– นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ ได้ชำระคืนเงิน
กู้ ยื ม แล ะดอกเ บี้ ย ทั ้ง หมดเ มื่ อ วั น ที่ 30
เมษำยน 2557

– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ
ไม่สมควรมีรำยกำรกูย้ มื หรือให้กยู้ มื กับบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

1.2 รำยกำรกับบริษทั ฯ
- รำยกำรขำยเงิ น ลงทุ น
ระยะยำวอื่น

1.3 รำยกำรกับ JPAC
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

4,625.0

-

– บริษัทฯ ขำยเงินลงทุนระยะยำวอื่นในบริษทั
ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด ให้แก่
นำยชวนิ น ทร์ บัณ ฑิต กฤษดำ เมื่อวัน ที่ 25
กันยำยน 2557 จำนวน 35,000 หุ้น คิดเป็ น
4,625,000.0 บำท
– รำคำขำยเท่ำกับต้นทุนค่ำหุ้นที่บริษัทฯ จ่ำย
เพื่อ ให้ไ ด้ม ำซึ่ง หุ้น ของบริษัท ซุ ป เปอร์ เค
พำวเวอร์ จำกัด หรือ132.14 บำทต่อหุน้ และ
มีมู ล ค่ ำ สู ง กว่ ำ มู ล ค่ ำ ทำงบัญ ชีข องบริ ษั ท
ซุปเปอร์เค พำวเวอร์ จำกัด

– รำคำกำรซื้อขำยเงินลงทุนระยะยำวอื่นระหว่ำง
กันมีควำมสมเหตุสมผล

50.0
15.0
65.0
-

-

0.7

-

– JPAC กู้ ยืม เงิน จำก นำยชวนิ น ทร์ บัณ ฑิต
กฤษดำเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
คิดเป็ นจำนวน 15,000.0 บำทในรอบปี 2557
JPAC จ่ำยอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ซึ่งต่ ำ
กว่ำต้นทุนกำรกูย้ มื เงินของ JPAC
– JPAC ได้ ช ำระคื น เงิ น กู้ ยื ม และดอกเบี้ ย
ทัง้ หมดเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2557

-

-

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

1.4 รำยกำรกับ JWDA
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด

245.0
245.0
-

-

- ดอกเบีย้ จ่ำย

-

-

- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

-

100.8
-

-

– JWDA กู้ยืม เงิน จำก นำยชวนิ น ทร์ บัณ ฑิต
กฤษดำ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
จำนวน 244,998.78 บำทในรอบปี 2556
– JWDA ไม่ม ีก ำรจ่ำ ยดอกเบี้ยให้แก่ นำยชวนิ
นทร์ บัณฑิตกฤษดำ
– JWDA ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทัง้ หมดเมื่อวันที่
28 มกรำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บริษัทย่อยได้รบั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีร ำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– JTS ให้บริกำรขนส่งรถยนต์แก่นำยชวนิ นทร์
บัณฑิตกฤษดำ
– รำคำค่ ำ บริก ำรขนส่ ง รถยนต์ เ ป็ น รำคำที่
เทียบเคียงได้กบั รำคำทีค่ ดิ ค่ำบริกำรแก่บคุ คล
อื่น (รำคำตลำด)

– เป็ นรำยกำรตำมธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
– เงื่อนไขทำงกำรค้ำและกำรคิดรำคำระหว่ำงกัน
มีควำมสมเหตุสมผล

1.5 รำยกำรกับบริษทั JTS
- รำยได้ค่ำบริกำร
- ลูกหนี้กำรค้ำ
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

1.6 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

2. นำงสำวอมร
พ ร ร ณ
บั ณ ฑิ ต กฤษ
ดำ

นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 7.19 ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 (กลุ่ม
บัณฑิตกฤษดำถือหุ้นบริษัทฯ
ร้อยละ 63.06)
 เป็ น กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลง
นำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
 เป็ น บุ ต รสำวของนำงพิม ลทิพ
บั ณ ฑิ ต กฤษดำ ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่
และพี่ ส ำวของ นำยชวนิ น ทร์
บัณ ฑิต กฤษดำ กรรมกำรผู้ ม ี
อำนำจลงนำม ผู้บ ริหำร และผู้
ถือหุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ

2,619,628.3

2,605,666.2

– บริษัท ฯ และบริษัทย่ อ ยทำสัญ ญำเงิน กู้ก ับ
สถำบั น กำรเงิน ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ดำเนินงำน โดยนำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
ค้ ำ ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น กู้ ร ว ม จ ำ น ว น
2,619,628,300.0 บ ำ ท ใ น ปี 2557 แ ล ะ
2,605,666,180.0 บำทในงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558

– เป็ น รำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษัทฯ
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ฯ

– JPAC กู้ ยื ม เงิ น จำก นำงสำวอมรพรรณ
บัณฑิตกฤษดำ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจกำร คิด เป็ น จำนวน 49,999.8 บำทใน
รอบปี 2557
– JPAC จ่ำยอัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 4.75 ซึ่งต่ ำ
กว่ำต้นทุนกำรกูย้ มื เงินของ JPAC
– JPAC ได้ ช ำระคื น เงิ น กู้ ยื ม และดอกเบี้ ย
ทัง้ หมดเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็น ว่ ำ ใน
บริษัท ย่ อ ย ไม่ ส มควรมีร ำยกำรกู้ยืม หรือให้
กูย้ มื กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

2.1 รำยกำรกับบริษทั JPAC
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

50.0
50.0
100.0
-

-

1.1

-

-

-

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 57

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

2.2 รำยกำรกับ JWDA
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

245.0
245.0
-

-

-

-

-

-

– JWDA กู้ ยื ม เงิ น จำก นำงสำวอมรพรรณ
บัณฑิตกฤษดำ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจกำร จำนวน 244,998.78 บำทในรอบปี
2556
– JWDA ไม่ ม ีก ำรจ่ ำ ยดอกเบี้ย ให้แ ก่ น ำงสำว
อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
– JWDA ได้ชำระคืน เงิน กู้ยืมและทัง้ หมดเมื่อ
วันที่ 28 มกรำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บริษัทย่อยได้รบั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษัท ฯ และบริษัทย่ อ ยทำสัญ ญำเงิน กู้ก ับ
สถำบั น กำรเงิน ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ดำเนินงำน โดยนำงสำวอมรพรรณ บัณฑิต
กฤษดำ ค้ ำ ประกั น วงเงิ น กู้ ร วมจ ำนวน
2,579,628,300.0 บ ำ ท ใ น ปี 2557 แ ล ะ
2,519,666,180.0 บำทในงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558

– เป็ น รำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษัทฯ
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ฯ

2.3 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

2,579,628.3

2,519,666.2

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 58

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
3. น ำ ง ส ำ ว
อรวรรณ วร
นิจ

ความสัมพันธ์

นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 4.61 ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เป็ น กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลง
นำมของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

3.1 รำยกำรกับ DTS
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

5,000.0
10,000.0
15,000.0
-

-

776.5

-

-

-

451,000.0

451,000.0

– DTS กู้ยืม เงิน จำก นำงสำวอรวรรณ วรนิ จ
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จำนวน
10,000,000.0 บำทในรอบปี 2557 DTS จ่ำย
ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 8.00 ซึ่งต่ ำกว่ำอัตรำ
ดอกเบีย้ เฉลีย่ ของธนำคำรพำณิชย์ทเ่ี รียกเก็บ
จำกลูกค้ำรำยใหญ่ ชนั ้ ดีประเภทเงินเบิกเกิน
บัญชี (MOR)
– DTS ชำระคืน เงิน กู้แ ละดอกเบี้ย ทัง้ หมดใน
วันที่ 30 กันยำยน 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– อัตรำดอกเบี้ยที่คิดระหว่ำงกันถึงจะใกล้เคียง
กับ อัต รำ MOR คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำอัตรำดังกล่ำวเป็ นอัตรำทีส่ ูงกว่ำที่
ควรจะเป็ น
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษทั ย่อยทำสัญญำเงินกู้กบั สถำบันกำรเงิน
ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น งำน โดย
นำงสำวอรวรรณ วรนิ จ ค้ ำ ประกัน วงเงินกู้
รวมจำนวน 451,000,000.0 บำทในปี 2557
และ 451,000,000.0 บำทในงวดหกเดื อ น
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ย่อย

3.2 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ย่อย

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 59

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
4. น ำ ย จิ ต ชั ย
นิมติ รปญั ญำ

ความสัมพันธ์
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
 ถือ หุ้น ร้อ ยละ 11.40 ณ วัน ที่
30 มิถุนำยน 2558 (กลุ่มนิมติ ร
ั ญำถือหุ้น บริษัทฯ ร้อยละ
ปญ
22.80)
 เป็ น กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลง
นำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
 เป็ น คู่ ส มรสของนำงอัจ ฉรำ
ั ญำ กรรมกำรผู้ ม ี
นิ ม ิ ต รป ญ
อำนำจลงนำม และ
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

4.1 รำยกำรกับ JAPAC
- เงินให้กยู้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• ให้กเู้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• รับชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ รับ
- ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

250.0
250.0
-

-

3.2

-

-

-

9,250.0

-

– นำยจิ ต ชั ย นิ ม ิ ต รป ัญ ญำ กู้ ยื ม เงิ น จำก
JAPAC จ ำนวน 250,000.0 บำทในรอบปี
2556
– JAPAC คิดอัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 7.50 ซึง่ เป็ น
อัตรำสูงกว่ำต้นทุนกำรกูย้ มื เงินของ JAPAC
ั ญำ ได้ช ำระเงิน กู้และ
– นำยจิต ชัย นิ ม ิต รป ญ
ดอกเบีย้ ทัง้ หมดเมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557

– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษัทฯ ขำยเงินลงทุนระยะยำวอื่นในบริษทั
ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด ให้แก่นำยจิตชัย
ั ญำ เมื่อ วัน ที่ 25 กัน ยำยน 2557
นิ ม ิต รป ญ
จ ำนวน 70,000 หุ้ น คิ ด เป็ น 9,250,000.0
บำท
– รำคำขำยเท่ำกับต้นทุนค่ำหุ้นที่บริษัทฯ จ่ำย
เพื่อ ให้ไ ด้ม ำซึ่ง หุ้น ของบริษัท ซุ ป เปอร์ เค
พำวเวอร์ จำกัด หรือ 132.14 บำทต่อหุน้ และ
มีมู ล ค่ ำ สู ง กว่ ำ มู ล ค่ ำ ทำงบัญ ชีข องบริ ษั ท
ซุปเปอร์เค พำวเวอร์ จำกัด

– รำคำกำรซื้อขำยเงินลงทุนระยะยำวอื่นระหว่ำง
กันมีควำมสมเหตุสมผล

4.2 รำยกำรกับบริษทั ฯ
- รำยกำรขำยเงิ น ลงทุ น
ระยะยำวอื่น

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 60

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

4.3 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

5. น ำ ง อั จ ฉ ร ำ
นิมติ รปญั ญำ

นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ
 ถือ หุ้น ร้อ ยละ 11.40 ณ วัน ที่
30 มิถุนำยน 2558 (กลุ่มนิมติ ร
ั ญำถือหุ้น บริษัทฯ ร้อยละ
ปญ
22.80)
 เป็ น กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลง
นำม และกรรมกำรบริหำรของ
บริษทั ฯ
 เป็ นคู่ ส มรสของนำยจิ ต ชัย
ั ญำ กรรมกำรผู้ ม ี
นิ ม ิ ต รป ญ
อ ำนำจลงนำม และผู้ บ ริห ำร
ของบริษทั ฯ

1,894,666.3

1,974,666.3

– บริษัท ฯ และบริษัทย่ อ ยทำสัญ ญำเงิน กู้ก ับ
สถำบั น กำรเงิน ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ดำเนินงำน โดยนำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ ค้ำ
ประกันวงเงินกู้รวมจำนวน 1,894,666,300.0
บำทในปี 2557 และ 1,974,666,300.0 บำท
ในงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558

– เป็ น รำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษัทฯ
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ฯ

ั ญำ กู้ ยื ม เงิ น จำก
– นำงอั จ ฉรำ นิ ม ิ ต รป ญ
JAPAC จ ำนวน 250,000.0 บำทในรอบปี
2556
– JAPAC คิดอัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 7.50 ซึง่ เป็ น
อัตรำสูงกว่ำต้นทุนกำรกูย้ มื เงินของ JAPAC
– นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ได้ชำระเงินกู้และ
ดอกเบีย้ ทัง้ หมดเมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557

– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

5.1 รำยกำรกับ JAPAC
- เงินให้กยู้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• ให้กเู้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• รับชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ รับ
- ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

250.0
250.0
-

-

3.2

-

-

-

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 61

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

5.2 รำยกำรกับ JPAC
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

5,000.0
5,000.0
10,000.0
-

-

180.7
-

-

ั ญำ
– JPAC กู้ ยืมเงินจำก นำงอัจฉรำ นิ ม ิตรป ญ
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จำนวน
4,999,975.0 บำทในรอบปี 2557
– JPAC จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 4.75 ซึ่งต่ ำ
กว่ำต้นทุนกำรกูย้ มื เงินของ JPAC
– JPAC ชำระคืนเงินกู้ยมื และดอกเบี้ยทัง้ หมดเมื่อ
วันที่ 13 มิถุนำยน 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษัทย่ อย
เพื่อเป็ นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยมื ทัง้ หมดเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว
– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำในอนำคต
ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยมื หรือให้กู้ยมื กับบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 62

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

5.3 รำยกำรกับ PLP
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด

549.2
549.2
-

-

- ดอกเบีย้ จ่ำย

-

-

- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

-

– PLP กู้ยืมเงินจำก นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จำนวน
549,167.0 บำทในรอบปี 2556
– PLP ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่ นำงอัจฉรำ
นิมติ รปญั ญำ
– PLP ได้ชำระคืนเงินกูย้ มื และดอกเบีย้ ทัง้ หมด
เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย เพื่อ
เป็ นกำรเสริมสภำพคล่องในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
ย่อย
– บริษทั ย่อยได้ชำระคืนเงนิ กูย้ มื ทัง้ หมดเป็นทีเ่ รยี บร้อยแล้ว
– บริษทั ย่อยกูย้ มื เงินโดยไม่มกี ำรคิดอัตรำดอกเบีย้ ทำ
ให้บริษัทย่อยได้รบั ผลประโยชน์ อย่ำงไรก็ตำมกำร
กูย้ มื เงินควรมีกำรคิดดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั ย่อย ไม่
สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษัท ฯ และบริษัทย่ อ ยทำสัญ ญำเงิน กู้ก ับ
สถำบั น กำรเงิน ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ดำเนินงำน โดยนำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำ
ประกันวงเงินกู้รวมจำนวน 1,894,666,300.0
บำทในปี 2556 และ 1,974,666,300.0 บำท
ในงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558

– เป็ น รำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษัทฯ
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ฯ

5.4 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

1,894,666.3

1,974,666.3

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 63

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
6. น ำ ง พิ ม ลทิ พ
บั ณ ฑิ ต กฤษ
ดำ

ความสัมพันธ์

นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
ถือหุ้น บริษัทฯ ร้อยละ 20.77
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2558
(กลุ่ ม บั ณ ฑิ ต กฤษดำถื อ หุ้ น
บริษทั ฯ ร้อยละ 63.06)
 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
 เป็ น มำรดำของนำยชวนินทร์
บัณ ฑิต กฤษดำ และนำงสำว
อมรพรรณ บั ณ ฑิ ต กฤษดำ
กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลงนำม
และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

6.1 รำยกำรกับบริษทั ฯ



- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

52,000.0
52,000.0
-

-

287.5

-

-

-

– บริษัท ฯ กู้ยืม เงิน จำก นำงพิม ลทิพ บัณ ฑิต
กฤษดำ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นใน
กิจกำร จำนวน 52,000,000.0 บำทในรอบปี
2557
– บริ ษั ท ฯ จ่ ำ ยดอกเบี้ ย ให้ แ ก่ น ำงพิ ม ลทิพ
บัณฑิตกฤษดำ ในอัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 7.38
ซึ่งเป็ นอัตรำ ทีเ่ ท่ำกับต้นทุนกำรกูย้ มื เงินของ
บริษทั ฯ จำกธนำคำร
– บริษทั ฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยมื ทัง้ หมดเมื่อวันที่
25 มิถุนำยน 2557 และชำระดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
ทัง้ หมดวันที่ 21 สิงหำคม 2557

– เป็ น รำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษัทฯ
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ฯ
– บริษัทฯ ได้จ่ำยชำระคืนเงินกู้ยมื และดอกเบี้ย
ทัง้ หมดเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ
ไม่สมควรมีรำยกำรกูย้ มื หรือให้กยู้ มื กับบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษัท ฯ และบริษัทย่ อ ยทำสัญ ญำเงิน กู้ก ับ
สถำบั น กำรเงิน ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำร
ดำเนินงำน โดยนำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
ค้ ำ ป ร ะ กั น ว ง เ งิ น กู้ ร ว ม จ ำ น ว น
1,491,792,800.0 บ ำ ท ใ น ปี 2557 แ ล ะ
1,481,000,000.0 บำทในงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558

– เป็ น รำยกำรสนับสนุ นทำงกำรเงินให้บริษัทฯ
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ฯ

6.2 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

1,491,792.8

1,481,000.0

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 64

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
7. น ำ ง ส ำ ว
เสำวณี ย์ อภิ
วันทน์โอภำศ

ความสัมพันธ์

นำงสำวเสำวนีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 4.35 ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558 (กลุ่ม
บัณฑิตกฤษดำถือหุ้นบริษัทฯ
ร้อยละ 63.06)
 เป็ นคู่สมรสของนำยชวนินทร์
บัณ ฑิต กฤษดำ กรรมกำรผู้ม ี
อำนำจลงนำม ผูบ้ ริหำร และผู้
ถือหุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
 เคยเป็ น กรรมกำรของ ATL
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

7.1 รำยกำรกับ ATL
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด

12,420.0
12,420.0
-

-

- ดอกเบีย้ จ่ำย

-

-

- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

-

215,000.0

215,000.0

– ATL กูย้ มื เงินจำก นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์
โอภำศ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
จ ำนวน 16,920,000.0 บำทในรอบปี 2556
และได้ ช ำระคื น 4,500,000.0 บำทในงวด
เดียวกัน
– ATL ไม่ ม ี ก ำรจ่ ำ ยดอกเบี้ ย ให้ แ ก่ น ำงสำว
เสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
– ATL ได้ชำระคืนเงินกู้ยมื ที่เหลือเมื่อวันที่ 28
เมษำยน 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บริษัทย่อยได้รบั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีร ำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษทั ย่อยทำสัญญำเงินกู้กบั สถำบันกำรเงิน
ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น งำน โดย
นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ ค้ำประกัน
วงเงินกูร้ วมจำนวน 215,000,000.0 บำทในปี
2557 และ 215,000,000.0 บำทในงวดหก
เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ย่อย

7.2 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ย่อย

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 65

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
8. นำงสำวเพ็ ญ
ประภำ รวม
ไมตรี

ความสัมพันธ์

นำงสำวเพ็ญประภำ รวมไมตรี
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 4.61 ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เคยเป็ น กรรมกำรของ ATL
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
8.1 รำยกำรกับ ATL
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

9,660.0
9,660.0
-

-

- ดอกเบีย้ จ่ำย

-

-

- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

-

215,000.0

215,000.0

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

– ATL กู้ยืมเงินจำก นำงสำวเพ็ญประภำ รวม
ไมตรี เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
จ ำนวน 13,160,000.0 บำทในรอบปี 2556
และได้ ช ำระคื น 3,500,000.0 บำทในงวด
เดียวกัน
– ATL ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่นำงสำวเพ็ญ
ประภำ รวมไมตรี
– ATL ได้ชำระคืนเงินกู้ยมื ที่เหลือเมื่อวันที่ 28
เมษำยน 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บ ริษัทย่ อยได้ร บั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษทั ย่อยทำสัญญำเงินกู้กบั สถำบันกำรเงิน
ในประเทศเพื่ อ ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น งำน โดย
นำงสำวเพ็ญ ประภำ รวมไมตรี ค้ ำ ประกัน
วงเงินกูร้ วมจำนวน 215,000,000.0 บำทในปี
2557 และ 215,000,000.0 บำทในงวดหก
เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
และเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั ย่อย

8.2 ภำระค้ำประกันเงินกู้
- ค้ ำ ประกัน เงิน กู้ ยื ม ของ
บริษทั ย่อย

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 66

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
9. นำงสำวปรินดำ
กุรำงกูล

10. นำยพิสฏิ ฐ์ กิจ
วัฒนำถำวร

ความสัมพันธ์

นำงสำวปรินดำ กุรำงกูล
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 2.63 ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เคยเป็ น กรรมกำรของ ATL
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
9.1 รำยกำรกับ ATL
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

5,520.0
5,520.0
-

-

- ดอกเบีย้ จ่ำย

-

-

- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

-

367.5
367.5
-

-

-

-

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

– ATL กู้ยืม เงิน จำก นำงสำวปรินดำ กุ ร ำงกูล
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จำนวน
7,520,000.0 บำทในรอบปี 2556 และได้ชำระ
คืน 2,000,000.0 บำทในงวดเดียวกัน
– ATL ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบีย้ ให้แก่นำงสำว
ปรินดำ กุรำงกูล
– ATL ได้ชำระคืนเงินกู้ยมื ที่เหลือเมื่อวันที่ 28
เมษำยน 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ยทำให้ บริษัทย่อยได้รบั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– JWDA กู้ ยื ม เงิน จำก นำยพิสิฏ ฐ์ กิ จ วัฒ นำ
ถำวรเพื่อใช้เป็ น เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
จำนวน 367,498.16 บำทในรอบปี 2556
– JWDA ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบีย้ ให้แก่นำยพิสฏิ ฐ์
กิจวัฒนำถำวร
– JWDA ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทัง้ หมดเมื่อวันที่
28 มกรำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บ ริษัทย่ อยได้ร บั ผลประโยชน์

10.1 รำยกำรกับ JWDA
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 67

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

1 1 .น ำ ย ณั ฐ ภู มิ
เปำวรัตน์

นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เ ป็ นก รรมก ำรบริ ห ำ รของ
บริษทั ฯ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58
-

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

11.1 รำยกำรกับ JWDA
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด

367.5
367.5
-

-

- ดอกเบีย้ จ่ำย

-

-

- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

-

– JWDA กูย้ มื เงินจำกนำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์เพื่อ
ใช้เ ป็ น เงิน ทุ น หมุ น เวีย นในกิจ กำร จ ำนวน
367,498.16 บำทในรอบปี 2556
– JWDA ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบีย้ ให้แก่นำยณัฐภูม ิ
เปำวรัตน์
– JWDA ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทัง้ หมดเมื่อวันที่
28 มกรำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ยทำให้ บริษัทย่อยได้รบั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 68

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
12.นำยธเนศ พิ
ริยโ์ ยธินกุล

ความสัมพันธ์

นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เป็ น กรรมกำร ผู้ บ ริห ำรและ
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

12.1 รำยกำรกับ JWDA
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

367.5
367.5
-

-

-

-

– JWDA กู้ยมื เงินจำก นำยธเนศ พิรยิ ์โยธินกุล
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จำนวน
367,498.16 บำทในรอบปี 2556
– JWDA ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่ นำยธเนศ
พิรยิ โ์ ยธินกุล
– JWDA ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทัง้ หมดเมื่อวันที่
28 มกรำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บ ริษัทย่ อยได้ร บั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 69

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
13.นำยวิชชุ สังกร
ธนกิจ

ความสัมพันธ์

นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เ ป็ นก รรมก ำรบริ ห ำ รของ
บริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

13.1 รำยกำรกับ JWDA
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ จ่ำย
- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

367.5
367.5
-

-

-

-

– JWDA กูย้ มื เงินจำก นำยวิชชุ สังกรธนกิจเพื่อ
ใช้เ ป็ น เงิน ทุ น หมุ น เวีย นในกิจ กำร จ ำนวน
367,498.16 บำทในรอบปี 2556
– JWDA ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่ นำยวิชชุ
สังกรธนกิจ
– JWDA ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทัง้ หมดเมื่อวันที่
28 มกรำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บ ริษัทย่ อยได้ร บั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 70

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
1 4 .น ำ ย เ ส ถี ย ร
วงศ์วเิ ชียร

ความสัมพันธ์

นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร
 ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 0.08 ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
 เป็ นกรรมกำรของบริ ษั ท ฯ
ตัง้ แต่วนั ที่ 19 เมษำยน 2557
และได้ ล ำออกจำกต ำแหน่ ง
โ ด ย มี ผ ล เ มื่ อ วั น ที่ 2 4
กุมภำพันธ์ 2558

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

14.1 รำยกำรกับ JWDA
- เงินกูย้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• ชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด

122.5
122.5
-

-

- ดอกเบีย้ จ่ำย

-

-

- ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

-

– JWDA กู้ยืม เงินจำก นำยเสถียร วงศ์วิเชียร
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร จำนวน
122,499.39 บำทในรอบปี 2556
– JWDA ไม่มกี ำรจ่ำยดอกเบีย้ ให้แก่นำยเสถียร
วงศ์วเิ ชียร
– JWDA ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทัง้ หมดเมื่อวันที่
28 มกรำคม 2557

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้บริษทั ย่อย
เพื่อ เป็ น กำรเสริม สภำพคล่ องในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ย่อย
– บริษทั ย่อยได้จ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
– บริ ษั ท ย่ อ ยกู้ ยื ม เงิ น โดยไม่ ม ี ก ำรคิ ด อัต รำ
ดอกเบี้ย ทำให้บ ริษัทย่ อยได้ร บั ผลประโยชน์
อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรกู้ ยื ม เงิ น ควรมี ก ำรคิ ด
ดอกเบีย้ ในอัตรำทีเ่ หมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั
ย่อย ไม่สมควรมีรำยกำรกู้ยืมหรือให้กู้ยืมกับ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 71

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
15. บริษทั ซีวำย
โซลูชนั ่ จำกัด

ความสัมพันธ์







ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริษัท ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด ถือ 15.1 รำยกำรกับบริษทั ฯ
หุ้ น โดยบุ ค คลที่ อ ำจมี ค วำม
ขัดแย้งกับบริษทั ฯ ดังนี้
- เงินให้กยู้ มื
- นำงสำวเสำวนี ย์ อภิว ันทน์
• ยอดคงเหลือต้นงวด
โอภำศ ถือหุน้ ร้อยละ 52.00
• ให้กเู้ พิม่ ระหว่ำงงวด
- นำยพิสิฏฐ์ กิจวัฒนำถำวร
• รับชำระคืนระหว่ำงงวด
ถือหุน้ ร้อยละ 27.00
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์ ถือหุน้
ร้อยละ 21.00
- ดอกเบีย้ รับ
นำงสำวเสำวนี ย์ อภิ ว ั น ทน์
- ดอกเบีย้ ค้ำงรับ
โอภำศ นำยพิสิฏ ฐ์ กิจวัฒ นำ
ถำวร และนำยณั ฐ ภู ม ิ เปำว
รัตน์ เป็ นกรรมกำรของบริษทั
ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด
นำงสำวเสำวณี ย์ อภิ ว ั น ทน์ 15.2 รำยกำรกับ ATL
โอภำศ
- ค่ำใช้จำ่ ยค่ำบริกำรพืน้ ที่
- ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 4.35
จอดพักรถยนต์
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
- เป็ นคู่สมรสของนำย
- เจ้ำหนี้กำรค้ำ
ชวนิ น ทร์ บั ณ ฑิ ต กฤษดำ
กรรมกำรผู้ม ีอ ำนำจลงนำม
ผู้ บ ริห ำร และผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่
ของบริษทั ฯ
- เคยเป็ น กรรมกำรของ ATL
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

3,000.0
3,000.0
-

-

56.4
-

-

1,800.0

-

-

-

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

– บริษัท ซีว ำย โซลู ช นั ่ จ ำกัด กู้ ยืม เงิน จำก
บริษทั ฯ จำนวน 13,000,000.0 บำทในรอบปี
2556 ได้ชำระคืน 10,000,000.0 บำทในงวด
เดียวกัน
– บริษัท ฯ คิด อัต รำดอกเบี้ย ร้อ ยละ 7.63 ซึ่ง
เป็ น อัต รำที่สู ง กว่ ำ ต้ น ทุ น กำรกู้ ยืม เงิน ของ
บริษทั ฯ
– บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด ได้ชำระเงินกูย้ มื
และดอกเบี้ย ทัง้ หมดเมื่อ วัน ที่ 31 มีน ำคม
2557

– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ
ไม่สมควรมีรำยกำรกูย้ มื หรือให้กยู้ มื กับบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

– บริษัท ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด ให้บริกำรพื้นที่
จอดพัก รถยนต์ กับ ATL เพื่อให้บ ริก ำรกับ
ลูกค้ำ
– รำคำค่ำบริกำรพืน้ ทีจ่ อดพักรถยนต์เป็ นรำคำ
ทีเ่ ทียบเคียงได้กบั รำคำที่ ATL จ่ำยค่ำบริกำร
ให้แก่บุคคลอื่น (รำคำตลำด)

– เป็ นรำยกำรตำมธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
– กำรคิด รำคำระหว่ำ งกัน มีควำมสมเหตุสมผล
โดยคิดรำคำตำมอัตรำรำคำตลำด

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 72

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์




ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
- ถือหุ้นบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558
- เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ
นำงยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
- ถือหุ้นบริษทั ฯ ร้อยละ 0.14 ณ
วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2558
-เป็ นกรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 73

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
16. บริษทั โคลฟ
บิสโทร จำกัด

ความสัมพันธ์









บริษทั โคลฟ บิสโทร จำกัด มี
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งเป็ น
กรรมกำรและผูถ้ อื หุน้
นำงสำวเสำวนี ย์ อภิ ว ั น ทน์
โอภำศ ถือ หุ้น ร้อ ยละ 25.00
และเป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลง
นำมของบริษทั โคลฟ บิสโทร
จำกัด
นำงสำวเสำวณี ย์ อภิ ว ัน ทน์
โอภำศ
- ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 4.35
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
- เป็ นคู่สมรสของนำย
ชวนิ น ทร์ บั ณ ฑิ ต กฤษดำ
กรรมกำรผู้ม ีอ ำนำจลงนำม
ผู้ บ ริห ำร และผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่
ของบริษทั ฯ
บริษทั โคลฟ บิสโทร จำกัดจด
ทะเบีย นเลิก บริษัท เมื่อวัน ที่
3 0 ตุ ล ำ ค ม 2557 แ ล ะ จด
ทะเบีย นเสร็จ กำรช ำระบัญ ชี
เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2558

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

16.1 รำยกำรกับบริษทั ฯ
- เงินให้กยู้ มื
• ยอดคงเหลือต้นงวด
• ให้กเู้ พิม่ ระหว่ำงงวด
• รับชำระคืนระหว่ำงงวด
• ยอดคงเหลือปลำยงวด
- ดอกเบีย้ รับ
- ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

2,100.0
2,100.0
-

-

52.6

-

-

-

– บริษทั โคลฟ บิสโทร จำกัด ชำระคืนเงินกูย้ มื
และดอกเบี้ยทัง้ หมดแก่บริษทั ฯ เมื่อวันที่ 30
เมษำยน 2557
– บริษัท ฯ คิด อัต รำดอกเบี้ย ร้อ ยละ 7.63 ซึ่ง
เป็ นอัตรำทีส่ ูงกว่ำต้นทุนกำรกูย้ มื ของบริษทั ฯ

– อัตรำดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ระหว่ำงกันมีควำมเหมำะสม
– คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ
ไม่สมควรมีรำยกำรกูย้ มื หรือให้กยู้ มื กับบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 74

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
17. บริ ษั ท โชค
ส มุ ท รมำรี น
จำกัด

ความสัมพันธ์







บริษัท โชคสมุทรมำรีน จำกัด
ถือหุน้ โดยบุคคลทีอ่ ำจมีควำม
ขัดแย้งกับบริษทั ฯ ดังนี้
- นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ ถือ
หุน้ ร้อยละ 30.00
- นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ถือ
หุน้ ร้อยละ 30.00
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ เป็ น
กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลงนำม
ของบริษั ท โชคสมุ ท รมำรีน
จำกัด
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
- ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 11.40
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
- เป็ น กรรมกำรผู้ม ีอำนำจลง
นำม และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
- เป็ น คู่ ส มรสของนำงอัจฉรำ
ั ญำ กรรมกำรผู้ ม ี
นิ ม ิ ต รป ญ
อำนำจลงนำม และ
กรรมกำรบริหำรของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

17.1 รำยกำรกับ PCS
- รำยได้ ค่ ำ บริก ำรรับ ฝำก
สินค้ำ

424.4

365.5

- ลู ก หนี้ ค่ ำ บริก ำรรับ ฝำก
สินค้ำ

-

-

- ค่ำใช้จำ่ ยวัสดุสน้ิ เปลือง

77.7

-

- เจ้ำหนี้ค่ำวัสดุสน้ิ เปลือง

-

-

– PCS ให้บริกำรรับฝำกสินค้ำควบคุมอุณหภูม ิ
และให้ บ ริก ำรแช่ แ ข็ง (Freeze) กับ บริษั ท
โชคสมุทรมำรีน จำกัด
– ร ำ ค ำ ค่ ำ แ ช่ แ ข็ ง (Freeze) เ ป็ น ร ำ ค ำ ที่
เทียบเคียงได้กบั รำคำทีเ่ สนอให้แก่ลูกค้ำรำย
อื่น (รำคำตลำด)

– เป็ นรำยกำรตำมธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
– เงื่อนไขทำงกำรค้ำและกำรคิดรำคำระหว่ำงกัน
มีค วำมสมเหตุ สมผล โดยมีก ำรคิดรำคำตำม
อัตรำรำคำตลำด

– PCS ซื้ อ วัส ดุ ส้ิน เปลือ งโรงงำนจำกบริษัท
โชคสมุทรมำรีน จำกัด ได้แก่ หัวเชือ้ เพื่อใช้ใน
บ่อบำบัดน้ ำเสีย กล่องกระดำษเพื่อรองปลำ
สำหรับคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและ
แช่แข็ง และน้ ำมันเครื่องคอมเพรสเซอร์
– เนื่องจำก PCS ต้องกำรใช้วสั ดุดงั กล่ำวเป็ น
กำรเร่งด่วนและผูข้ ำยไม่มวี สั ดุจดั ส่งให้ได้ ณ
เวลำนั ้น PCS จึ ง ซื้ อ วั ส ดุ จ ำกบริษั ท โชค
สมุทรมำรีน จำกัด
– รำคำขำยวัสดุ ส้นิ เปลืองโรงงำนระหว่ำงกัน
เป็ น รำคำเทีย บเคีย งได้ ก ับ รำคำที่ซ้ือ จำก
ผูข้ ำยรำยอื่น (รำคำตลำด)

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯ
– กำรคิด รำคำระหว่ำ งกัน มีควำมสมเหตุสมผล
สมเหตุสมผล โดยมีกำรคิดรำคำตำมอัตรำรำคำ
ตลำด

17.2 รำยกำรกับ PCS

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 75

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์


นำงอัจฉรำ นิมติ ปญั ญำ
- ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 11.40
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
- เป็ น กรรมกำรผู้ม ีอำนำจลง
นำม และกรรมกำรบริหำรของ
บริษทั ฯ
- เป็ น คู่ ส มรสของนำยจิต ชัย
ั ญำ กรรมกำรผู้ ม ี
นิ ม ิ ต รป ญ
อ ำนำจลงนำม และผู้บ ริห ำร
ของบริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

17.3 รำยกำรกับ PCS
- ค่ำใช้จำ่ ยค่ำแรงล่วง
เวลำ
- เจ้ำหนี้ค่ำแรงล่วงเวลำ

5.2

-

-

-

– PCS จ้ำ งพนักงำนของบริษัท โชคสมุทรมำ
รีน จำกัด เพื่อทำงำนล่ วงเวลำ เนื่ องจำกใน
เดื อ นพฤษภำคม 2557 ลู ก ค้ ำ ใช้ บ ริ ก ำร
คลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง
เป็ น จ ำนวนมำก พนั ก งำนของ PCS จึง ไม่
พอเพียงแก่กำรให้บริกำร
– อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนล่วงเวลำระหว่ำงกันเป็ น
อัต รำที่เ ทีย บเคีย งได้กบั อัต รำที่บริษัท โชค
สมุทรมำรีน จำกัดเรียกเก็บจำกกำรให้บริกำร
ลูกค้ำรำยอื่น

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯ
– กำรคิด รำคำระหว่ำ งกัน มีควำมสมเหตุสมผล
โดยอัต รำค่ำ จ้ำ งแรงงำนล่วงเวลำระหว่ำงกัน
เป็ นอัตรำทีเ่ ทียบเคียงได้กบั อัตรำทีบ่ ริษทั โชค
สมุทรมำรีน จำกัดเรียกเก็บจำกกำรให้บริกำร
ลูกค้ำรำยอื่น

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 76

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

17.4 รำยกำรกับ PCS
- ขำยสินทรัพย์ประเภทพำ
เลทพลำสติก

13,317.3

-

- ลูกหนี้อ่นื ค่ำขำยสินทรัพย์

14,249.5

-

- กำไรจำกกำรขำย
สินทรัพย์

387.9

-

- รำยได้ค่ำขนส่ง

164.7

48.2

- ลูกหนี้ค่ำขนส่ง

5.4

10.6

– PCS ขำยพำเลทพลำสติ ก บำงส่ ว น ให้ แ ก่
บริษัท โชคสมุทรมำรีน จำกัด ในรำคำรวม
ทัง้ สิ้น 13,317,307.44 บำท ทัง้ นี้ PCS มีพำ
เลทพลำสติกจำนวนหนึ่งซึง่ เกินควำมต้องกำร
ใช้ง ำน เนื่ องจำก PCS พบว่ ำ ลู ก ค้ำ มีควำม
ต้องกำรใช้ภำชนะในลักษณะกรงมำกกว่ำพำ
เลทพลำสติก จึงทำกำรขำยให้กบั บริษทั โชค
สมุทรมำรีน จำกัด
– เนื่ อ งจำกกำรซื้อ ขำยดัง กล่ ำ วเป็ น กำรขำย
สินทรัพย์ทใ่ี ช้งำนแล้ว จึงไม่สำมำรถหำรำคำ
ตลำดได้ บริษัทฯ จึง ตกลงขำยสิน ทรัพย์ใน
รำคำตำมมูลค่ำทำงบัญชีบวกค่ำดำเนินกำร
ร้อยละ 3.00

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯ
– กำรคิด รำคำระหว่ำ งกัน มีควำมสมเหตุสมผล
โดยสินทรัพย์ทม่ี กี ำรซื้อขำยเป็ นสินทรัพย์ท่ใี ช้
งำนแล้วจึงไม่สำมำรถหำรำคำตลำดได้ กำรคิด
รำคำตำมมูลค่ำทำงบัญชีบวกค่ำดำเนินกำรร้อย
ละ 3.00 จึงมีควำมสมเหตุสมผล

– PLP ให้บริกำรขนส่งกับบริษทั โชคสมุทรมำ
รีน จำกัด
– รำคำค่ ำ ขนส่ ง เป็ น รำคำที่เ ทีย บเคีย งได้ก ับ
รำคำทีเ่ สนอให้แก่ลูกค้ำรำยอื่น (รำคำตลำด)

– เป็ นรำยกำรตำมธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
– เงื่อนไขทำงกำรค้ำและกำรคิดรำคำระหว่ำงกัน
มีค วำมสมเหตุ ส มผลโดยมีก ำรคิด รำคำตำม
อัตรำรำคำตลำด

17.5 รำยกำรกับ PLP
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

17.6 รำยกำรกับบริษทั
แปซิฟิค ฟู้ด โปร จำกัด
- ขำยสิ น ทรัพ ย์ ป ระเภท
โ ต๊ ะส แตนเ ลส และถั ง
พลำสติก
- กำไรจำกกำรขำย
สินทรัพย์

18. บริษทั
ซุปเปอร์ เค
พำวเวอร์
จำกัด







บริษัท ซุ ป เปอร์เ ค พำวเวอร์
จ ำกัด มีบุ ค คลที่อ ำจมีค วำม
ขัด แย้ ง กับ บริษัท ฯ เป็ น ผู้ถือ
หุน้ ใหญ่
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ ถือ
หุน้ ของบริษทั ซุปเปอร์ เค พำว
เวอร์ จำกัด ร้อยละ 20.00
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ

25.7

-

1.3

-

7,731.4

4,164.1

723.0

703.1

1,277.3

1,277.3

– บริษทั แปซิฟิค ฟู้ด โปร จำกัด ขำยสินทรัพย์
เช่ น โต๊ ะ สแตนเลส และถัง พลำสติก ให้แ ก่
บริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด เนื่องจำกบริษทั
แปซิฟิ ค ฟู้ ด โปร จ ำกัด ได้จ ดทะเบียนเลิก
บริษัทเมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2557 และได้
จดทะเบียนเสร็จกำรชำระบัญชี เมื่อวัน ที่ 8
สิงหำคม 2557
– เนื่ อ งจำกกำรซื้อ ขำยดัง กล่ ำ วเป็ น กำรขำย
สินทรัพย์ทใ่ี ช้งำนแล้ว จึงไม่สำมำรถหำรำคำ
ตลำดได้ บริษัทฯ จึง ตกลงขำยสิน ทรัพย์ใน
รำคำตำมมูลค่ำทำงบัญชีบวกค่ำดำเนินกำร
ร้อยละ 5.00

– เป็ นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯ
– เงื่อนไขทำงกำรค้ำและกำรคิดรำคำระหว่ำงกัน
มีค วำมสมเหตุสมผลโดยสินทรัพย์ท่มี กี ำรซื้อ
ขำยเป็ นสินทรัพย์ทใ่ี ช้งำนแล้วจึงไม่สำมำรถหำ
รำคำตลำดได้ กำรคิดรำคำตำมมูลค่ำทำงบัญชี
บวกค่ ำ ด ำเนิ น กำรร้ อ ยละ 5.00 จึง มีค วำม
สมเหตุสมผล

– บริษัท ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์ จำกัด ให้เช่ำ
พื้น ที่ก ับ ATL เนื่ องจำกพื้น ที่ก ำรให้บ ริก ำร
ของ ATL ไม่เพียงพอ
– รำคำค่ำเช่ำพืน้ ทีเ่ ป็ นรำคำทีเ่ ทียบเคียงได้กบั
รำคำที่จ่ำยค่ำบริกำรให้แ ก่บุคคลอื่น (รำคำ
ตลำด)

– เป็ นรำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่
เกิน 3 ปี ของบริษทั ฯ
– กำรคิด รำคำระหว่ำ งกัน มีควำมสมเหตุสมผล
โดยมีกำรคิดรำคำตำมอัตรำรำคำตลำด

18.1 รำยกำรกับ ATL
- ค่ำใช้จำ่ ยค่ำเช่ำพืน้ ที่
- เจ้ำหนี้กำรค้ำ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
อื่น (เงินมัดจำจ่ำย)
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

- ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 20.77
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2558
(กลุ่ ม บั ณ ฑิ ต กฤษดำถื อ หุ้ น
บริษทั ฯ ร้อยละ 63.06)
- เป็ นมำรดำของนำยชวนินทร์
บัณ ฑิต กฤษดำ และนำงสำว
อมรพรรณ บั ณ ฑิ ต กฤษดำ
กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลงนำม
และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
19. บริษทั
กีลเลีย่ น
จำกัด









บริษั ท กี ล เลี่ ย น จ ำกัด เป็ น
บริษทั ย่อยของนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจ
มีควำมขัดแย้งกับบริษทั ฯ
บริษทั ซุปเปอร์ เค พำวเวอร์
จำกัด ถือหุน้ ในบริษทั กีลเลีย่ น
จำกัด ร้อยละ 99.99
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ ถือ
หุน้ ของบริษทั ซุปเปอร์ เค พำว
เวอร์ จำกัด ร้อยละ 20.00
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
- ถือหุน้ บริษทั ฯ ร้อยละ 20.77
ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2558
(กลุ่ ม บั ณ ฑิ ต กฤษดำถื อ หุ้ น
บริษทั ฯ ร้อยละ 63.06)
- เป็ นมำรดำของนำยชวนินทร์
บัณ ฑิต กฤษดำ และนำงสำว

19.1 รำยกำรกับ ATL
- ค่ำใช้จำ่ ยค่ำเช่ำพืน้ ที่

-

3,004.2

- เจ้ำหนี้กำรค้ำ

-

500.7

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
อื่น (เงินมัดจำจ่ำย)

-

1,001.4

– บริษทั กีลเลี่ยน จำกัด ให้บริกำรเช่ำพืน้ ทีก่ บั
ATL เพื่อรองรับ กำรให้บ ริกำรของ ATL แก่
ลูกค้ำรำยใหม่ในอนำคต
– รำคำค่ำเช่ำพืน้ ทีเ่ ป็ นรำคำทีเ่ ทียบเคียงได้กบั
รำคำที่จ่ำยค่ำบริกำรให้แ ก่บุคคลอื่น (รำคำ
ตลำด)

– เป็ นรำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่
เกิน 3 ปี
– ของบริษทั ฯ
– กำรคิด รำคำระหว่ำ งกัน มีควำมสมเหตุสมผล
โดยมีกำรคิดรำคำตำมอัตรำรำคำตลำด
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บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (พันบาท)
งวดหกเดือน
ปี บัญชีสิ้นสุด
สิ้ นสุด
31 ธ.ค. 57
30 มิ .ย. 58

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

อมรพรรณ บั ณ ฑิ ต กฤษดำ
กรรมกำรผู้ ม ี อ ำนำจลงนำม
และผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 80

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

14.3 การคา้ ประกันและการจานอง
รำยกำรค้ำประกันและกำรจำนองระหว่ำงกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558
ผู้คา้ ประกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

12,000,000.0

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และน.ส.อมร

 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

ธนาคารพาณิ ชย์แห่งที่ 1
1.1 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

 บริษทั ฯ

 กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้

และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

60,000,000.0

จำนวน 60.0 ล้ำนบำท

พรรณ บัณฑิตกฤษดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
 จำนำหุน้ บริษทั ฯ กรรมสิทธิ ์ของนำยชวนินทร์

บัณฑิตกฤษดำ และน.ส.อมรพรรณ บัณฑิต
กฤษดำ ให้ไว้เป็ นประกันแก่ผใู้ ห้กตู้ ำมแบบวิธที ่ี
ผูใ้ ห้กกู้ ำหนด
 วงเงินเบิกเกินบัญชี

30,000,000.0

3,749,920.8

จำนวน 30.0 ล้ำนบำท

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และน.ส.อมร

พรรณ บัณฑิตกฤษดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
 จำนำหุน้ บริษทั ฯ กรรมสิทธิ ์ของนำยชวนินทร์

บัณฑิตกฤษดำ และน.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษ
ดำ ให้ไว้เป็ นประกันแก่ผใู้ ห้กตู้ ำมแบบวิธที ผ่ี ใู้ ห้กู้
กำหนด
 เงินกูย้ มื ระยะสัน้

จำนวน 540.0 ล้ำน
บำท

540,000,000.0

284,061,900.0

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

 นำยชวนินทร์ น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ

นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ ร
ปญั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกัน
ในนำมบุคคล
 จำนำหุน้ บริษทั ฯ กรรมสิทธิ ์ของนำยชวนินทร์
บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ
บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 81

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้คา้ ประกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ให้ไว้เป็ นประกันแก่
ผูใ้ ห้กตู้ ำมแบบวิธที ผ่ี ใู้ ห้กกู้ ำหนด
 มอบสิทธิทจ่ี ะถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกออม
ทรัพย์ ธนำคำรกสิกรไทยตำมทีก่ ำหนดไว้ใน
สัญญำเงินกู้ กรรมสิทธิ ์ของนำยชวนินทร์
บัณฑิตกฤษดำทีใ่ ช้รบั เงินปนั ผลของผูถ้ อื หุน้
เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ ำกว่ำยอดเบิกใช้เงินกูใ้ ห้ไว้
เป็ นประกัน
1.2 กรรมกำร และ
ผูถ้ อื หุน้

 PCS

 กรรมกำร และผูถ้ อื

หุน้

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

200,000,000.0

138,415,550.0

จำนวน 200.0 ล้ำน
บำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

13,392,000.0

ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ

30,000,000.0

4,500,000.0

ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ

45,000,000.0

24,155,800.0

ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ

60,000,000.0

60,000,000.0

ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ

20,000,000.0

20,000,000.0

ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ

จำนวน 30.0 ล้ำนบำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

จำนวน 45.0 ล้ำนบำท
 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน

จำนวน 60.0 ล้ำนบำท
 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน

จำนวน 20.0 ล้ำนบำท

ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล

35,000,000.0

จำนวน 35.0 ล้ำนบำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ

ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล

 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 82

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้คา้ ประกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ
 วงเงินเบิกเกินบัญชี

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)

10,000,000.0

-

ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ

200,000,000.0

109,630,000.0

ั ญำ และนำงอัจฉรำ นิมติ ร
 นำยจิตชัย นิมติ รปญ

จำนวน 10.0 ล้ำนบำท
1.3 กรรมกำร และ
ผูถ้ อื หุน้

 JAPAC

 กรรมกำร และผูถ้ อื

หุน้

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

จำนวน 200.0 ล้ำน
บำท

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
ปญั ญำ ค้ำประกันในนำมบุคคล

 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

ธนาคารพาณิ ชย์แห่งที่ 2
2.1 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

 บริษทั ฯ

 กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้

และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

 วงเงินเบิกเกินบัญชี

จำนวน 20.0 ล้ำนบำท

20,000,000.0

1,489,044.1

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ และนำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษ
ดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล



รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่
เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและ
เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ม ี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำ
ประกันและจำนองดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ดภี ำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
บริษทั ฯ จะดำเนินกำรไม่ให้ม ี
รำยกำรดังกล่ำวอีกในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 83

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้คา้ ประกัน
2.2 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้
 ATL

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
 กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้

และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)
90,000,000.0

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)
5,200,000.0

จำนวน 90.0 ล้ำนบำท

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

120,000,000.0

60,790,000.0

76,000,000.0

75,000,000.0

จำนวน 5.0 ล้ำนบำท

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ ค้ำประกันในนำม

บุคคล
830,680.0

761,080.0

จำนวน 0.8 ล้ำนบำท
 วงเงินเบิกเกินบัญชี

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ น.ส.เสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
และน.ส.เพ็ญประภำ รวมไมตรี ค้ำประกันใน
นำมบุคคล

จำนวน 76.0 ล้ำนบำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
น.ส.เสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ และน.ส.เพ็ญ
ประภำ รวมไมตรี ค้ำประกันในนำมบุคคล

จำนวน 120.0 ล้ำน
บำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และน.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
5,000,000.0

-

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.
เสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ และน.ส.เพ็ญประภำ
รวมไมตรี ค้ำประกันในนำมบุคคล

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 84

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้คา้ ประกัน
2.3 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้
 BJL

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
 กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้

และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)
224,000,000.0

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)
162,930,886.1

จำนวน 224.0 ล้ำน
บำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

290,000,000.0

163,520,000.0

152,000,000.0

109,100,000.0

90,000,000.00

45,000,000.00

จำนวน 10.0 ล้ำนบำท

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ และนำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษ
ดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
3,169,200.0

704,248.0

จำนวน 3.2 ล้ำนบำท
 วงเงินเบิกเกินบัญชี

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำประกันในนำมบุคคล

จำนวน 90.0 ล้ำนบำท

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ และนำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษ
ดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล

จำนวน 152.0 ล้ำน
บำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำประกันในนำมบุคคล

จำนวน 290.0 ล้ำน
บำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ และน.ส.อมร

พรรณ บัณฑิตกฤษดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล
10,000,000.00

-

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ

บัณฑิตกฤษดำ และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำ
ประกันในนำมบุคคล

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 85

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้คา้ ประกัน
2.4 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้
 DTS

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
 กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้

และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)
30,000,000.0

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)
18,835,000.0

จำนวน 30.0 ล้ำนบำท

 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน

 JVK

 กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้

และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

 วงเงินเบิกเกินบัญชี

จำนวน 15.0 ล้ำนบำท

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำประกันในนำมบุคคล
5,000,000.0

5,000,000.0

จำนวน 5.0 ล้ำนบำท

2.5 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำประกันในนำมบุคคล

15,000,000.0

-

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำประกันในนำมบุคคล



รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่
เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและ
เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ม ี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำ
ประกันและจำนองดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ดภี ำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
บริษทั ฯ จะดำเนินกำรไม่ให้ม ี
รำยกำรดังกล่ำวอีกในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 86

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้คา้ ประกัน
2.6 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้
 JTS

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
 กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้

และบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ
 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)
5,000,000.0

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)
5,000,000.0

จำนวน 5.0 ล้ำนบำท

 วงเงินเบิกเกินบัญชี

 JPAC

 กรรมกำร และผูถ้ อื

หุน้

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

5,000,000.0

2,028,952.4

244,000,000.0

243,400,000.0

จำนวน 82.0 ล้ำนบำท

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกันในนำม
บุคคล

57,000,000.0

55,100,000.0

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

82,000,000.0

78,800,000.0

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

จำนวน 57.0 ล้ำนบำท

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ และนำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษ
ดำ ค้ำประกันในนำมบุคคล

จำนวน 244.0 ล้ำน
บำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

บัณฑิตกฤษดำ นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
และน.ส.อรวรรณ วรนิจ ค้ำประกันในนำมบุคคล

จำนวน 5.0 ล้ำนบำท

2.7 กรรมกำร และ
ผูถ้ อื หุน้

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกันในนำม
บุคคล
บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกันในนำม
บุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต
 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 87

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ผู้คา้ ประกัน

ผู้ได้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ น
สิ นเชื่อ
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

วงเงิ นกู้ยืม
(บาท)

ยอดวงเงิ นคงค้าง
(บาท)

4,009,500.0

1,159,500.0

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

430,000,000.0

200,000,000.0

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

จำนวน 4.0 ล้ำนบำท

2.8 กรรมกำร และ
ผูถ้ อื หุน้

 JPLAND

 กรรมกำร และผูถ้ อื

หุน้

 เงินกูย้ มื ระยะยำว

จำนวน 430.0 ล้ำน
บำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว

รวม

บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกันในนำม
บุคคล

5,864,800.0

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

10,000,000.0

-

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ น.ส.อมรพรรณ

3,205,666,180.0

1,909,588,681.4

จำนวน 10.0 ล้ำนบำท

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกันในนำม
บุคคล

7,656,800.0

จำนวน 7.7 ล้ำนบำท

 วงเงินเบิกเกินบัญชี

รายละเอียดสิ นทรัพย์คา้ ประกัน/จานอง

บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกันในนำม
บุคคล
บัณฑิตกฤษดำ นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ และ
นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ ค้ำประกันในนำม
บุคคล

 รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่

เกิดขึน้ ในอดีตและเห็นว่ำเป็ น
รำยกำรทีม่ คี วำมจำเป็ นและเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และไม่มกี ำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกัน
และจำนองดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 88

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

14.4 รายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษทั เพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในระหว่ำงเดือน ธันวำคม 2556 ถึงเดือนมีนำคม 2557 กลุ่มบริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อให้กำรถือหุน้ มีควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ โดยบริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรซือ้ หุน้ บริษทั ทีม่ กี ำรดำเนินงำนเกีย่ วข้องโดยตรงกับธุรกิจ ของบริษทั ฯ จำกกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(1) รำยกำรปรับโครงสร้ำง บริษทั ฯ ซือ้ หุน้ สำมัญ ATL จำก BJL
บริษทั ฯ ซือ้ หุน้ สำมัญ ATL ในรำคำ 229.6 บำทต่อหุน้ โดยรำคำหุน้ คิดตำมมูลค่ำทำงบัญชีของ ATL ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
วันที่ทารายการ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

27 พฤศจิกำยน 2556 หุน้ สำมัญของ ATL จำนวน 20,000 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

ผู้จ่ายเงิ น

ผู้รบั เงิ น

(ผู้ซื้อหุ้น)

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)

บริษทั ฯ

 BJL

จานวนเงิ น (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของายการ

4,591.6 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์

(2) รำยกำรปรับโครงสร้ำง บริษทั ฯ ซือ้ หุน้ สำมัญ DITS จำก DTS และ JVK
บริษทั ฯ ซือ้ หุน้ สำมัญ DITS จำก DTS และ JVK ในรำคำ 240.3 บำทต่อหุน้ โดยรำคำหุน้ คิดตำมมูลค่ำทำงบัญชีของ DITS ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
วันที่ทารายการ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

27 พฤศจิกำยน 2556 หุน้ สำมัญของ DITS จำนวน 20,000 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

ผู้จ่ายเงิ น

ผู้รบั เงิ น

(ผู้ซื้อหุ้น)

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)

บริษทั ฯ

 DTS
 JVK

จานวนเงิ น (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของายการ

2,402.8 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
2,402.8
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 89

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

(3) รำยกำรปรับโครงสร้ำงในกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี สำหรับบริษทั ย่อยในประเทศ
ในกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดี บริษทั ฯ ได้ทำกำรซือ้ หุน้ ของบริษทั ย่อยจำกกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยทัง้ หมด และให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เดิมในกำรซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ
โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ตกลงคำนวณสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ จำกมูลค่ำทำงบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และตกลงทีจ่ ะทำกำรซือ้ หุน้ ของบริษทั ย่อยในรำคำตำมมูลค่ำทีต่ รำไว้ (100 บำทต่อ
หุน้ )
วันที่ทารายการ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

ผู้จ่ายเงิ น

ผู้รบั เงิ น

(ผู้ซื้อหุ้น)

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)

จานวนเงิ น (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

16 ธันวำคม 2556

หุน้ สำมัญของ ATL จำนวน 439,998 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ

 นำงสำวเสำวณีย์ อภิวนั ทน์โอภำศ
 นำงสำวเพ็ญประภำ รวมไมตรี
 นำงสำวปรินดำ กูรำงกูล

16,499.9 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
17,499.9
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้ง
10,000.0
ทำงผลประโยชน์

16 ธันวำคม 2556

หุน้ สำมัญของ BJL จำนวน 659,998 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ







นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำงปณดำ รมณียก์ ชกร
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ

8,579.9 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
31,020.0
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้ง
8,579.9
ทำงผลประโยชน์
8,580.0
9,240.0

16 ธันวำคม 2556

หุน้ สำมัญของ DTS จำนวน 219,998 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ










นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำงปณดำ รมณียก์ ชกร
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์
นำยสำธิต สิงห์โตโรจน์
นำยจิรโชติ โนศรี

1,833.9 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้ง
7,260.0
ทำงผลประโยชน์
1,832.9
1,833.0
4,180.0
4,180.0
660.0
220.0

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 90

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

วันที่ทารายการ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

ผู้จ่ายเงิ น

ผู้รบั เงิ น

(ผู้ซื้อหุ้น)

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)

จานวนเงิ น (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

16 ธันวำคม 2556

หุน้ สำมัญของ DITS จำนวน 40,998 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ










นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร
นำงจุฑำมำศ เหมรำไพ
นำยกิตติเมศร์ สกุลลีลำรัศมี
นำยสุวรี ์ กุมำร

199.9 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้ง
1,000.0
ทำงผลประโยชน์
100.0
500.0
200.0
700.0
699.9
700.0

16 ธันวำคม 2556

หุน้ สำมัญของ JVK จำนวน 399,998 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ







นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำงปณดำ รมณียก์ ชกร
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ

1,999.9 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้ง
28,399.9
ทำงผลประโยชน์
2,000.0
2,000.0
5,600.0

16 ธันวำคม 2556

หุน้ สำมัญของ JTS จำนวน 29,998 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ






นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์

3.0 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้ง
2,099.5
ทำงผลประโยชน์
600.0
300.0

16 ธันวำคม 2556

หุน้ สำมัญของ JWDA จำนวน 140,248 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ







นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ
นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร

2,549.9 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำซือ้ ขำยหุน้ มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำร
ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำมขัดแย้ง
5,482.4
ทำงผลประโยชน์
1,275.0
1,275.0
1,275.0
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วันที่ทารายการ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

ผู้จ่ายเงิ น
(ผู้ซื้อหุ้น)

ผู้รบั เงิ น
(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)
 นำยเสถียร วงศ์วเิ ชียร
 นำยณตฉรรต ธรรมรำทฤมงคล
 นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล

จานวนเงิ น (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

255.0
637.5
1,275.0

(4) รำยกำรปรับโครงสร้ำงเพื่อซือ้ กิจกำรกลุ่มแปซิฟิค และรำยกำรปรับโครงสร้ำงในกลุ่มเจดับเบิล้ ยูดสี ำหรับบริษทั ในต่ำงประเทศ
ในกำรปรับโครงสร้ำงเพื่อซื้อกิจกำรกลุ่มแปซิฟิค และรำยกำรปรับโครงสร้ำงในกลุ่มเจดับเบิ้ลยูดีสำหรับบริษทั ในต่ำงประเทศ บริษัทฯ ทำกำรซื้อหุ้นของบริษัท จำแพ็ค โฮลดิ้ง จำกัด
("JAPAC") JVKUS JVKVN JVKCAM และ JVKET จำกผูถ้ อื หุน้ เดิม และให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เดิมในกำรซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ตกลงคำนวณสิทธิในกำรจองซือ้ หุ้นจำก
มูลค่ำยุตธิ รรม และตกลงทีจ่ ะทำกำรซือ้ หุน้ ของ JAPAC ในรำคำตำมมูลค่ำทีต่ รำไว้ (100 บำทต่อหุน้ ) ซือ้ หุน้ ของ JVKUS JVKCAM และ JVKET ในรำคำทุนของผูถ้ อื หุน้ และซือ้ หุน้ ของ
JVKVN ในรำคำ 1.0 บำทต่อรำยกำร
วันที่ทารายการ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

ผู้จ่ายเงิ น

ผู้รบั เงิ น

(ผู้ซื้อหุ้น)

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)

จานวนเงิ น (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

14 มีนำคม 2557

หุน้ สำมัญของ JAPAC จำนวน 1,524,997 หุน้
(มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ 100 บำท ณ ขณะนัน้ )

บริษทั ฯ

 นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
 นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ

14 มีนำคม 2557

หุน้ สำมัญของ JVKUS ร้อยละ 100.00

JVK

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
 นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์

480.0 - กำรปรับโครงสร้ำงมีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำรปรับ
โครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำม
160.0
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
160.0

14 มีนำคม 2557

หุน้ สำมัญของ JVKCAM ร้อยละ 50.00

JVK

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
 นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์

600.8 - กำรปรับโครงสร้ำงมีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำรปรับ
โครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำม
200.3
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
200.3

76,249.8 - กำรปรับโครงสร้ำงและรำคำกำรซือ้ ขำยหุน้ มีควำม
เหมำะสม
76,249.8
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วันที่ทารายการ

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

ผู้จ่ายเงิ น

ผู้รบั เงิ น

(ผู้ซื้อหุ้น)

(ผู้ขายหุ้น / ผู้ออกหุ้นใหม่)

จานวนเงิ น (พันบาท)

ความสมเหตุสมผลของรายการ

14 มีนำคม 2557

หุน้ สำมัญของ JVKET ร้อยละ 50.00

JVK

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
 นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์

480.0 - กำรปรับโครงสร้ำงมีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำรปรับ
โครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำม
160.0
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
160.0

14 มีนำคม 2557

หุน้ สำมัญของ JVKVN ร้อยละ 100.00

JVK

 นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
 นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
 นำยโรแนลด์ คริส ไคเซอร์

0.0 - กำรปรับโครงสร้ำงมีควำมเหมำะสมเนื่องจำกเป็ นกำรปรับ
โครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อควำมโปร่งใสและลดควำม
0.0
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
0.0

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ บริษทั ฯ ดำเนินรำยกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ในกลุ่มบริษทั เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่
จะเป็ นผลดีกบั ธุรกิจของบริษทั ฯ ในระยะยำว และเพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ เป็ นกำรเสริมควำมแข็งแกร่งให้กบั ภำพรวมผลประกอบกำรของบริษทั ฯ ทัง้ นี้รำคำกำรซือ้
ขำยหุน้ เป็ นรำคำทีม่ คี วำมสมเหตุสมผล
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14.5 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2557 (ภำยใต้บริษทั จำกัด) ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 (ภำยใต้บริษทั มหำชน) ได้พจิ ำรณำข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ตำมลำดับ ประกอบกับกำรสอบถำม
่
ข้อมูลต่ำงๆจำกฝำยบริหำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับบุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งที่เกิดขึน้ สำหรับ
รอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 รวมทัง้ กำรสอบทำนข้อมูลตำมที่
ระบุในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ำ รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย กับบุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ สำหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ
รอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 เป็ นรำยกำรทีเ่ ป็ นไปเพื่อกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทั ฯ และเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขกำรค้ำทัวไป
่ ในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกัน ด้วย
อำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่ รำศจำกอิทธิพลในกำรที่ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ำยมีสถำนะเป็ นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (Arm's
Length Basis) และไม่มกี ำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
14.6 มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2557 ได้มมี ติกำหนดนโยบำย และขัน้ ตอนกำร
ทำรำยกำรระหว่ำงกัน เพื่อให้รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และเพื่อ
เป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยสำมำรถสรุปนโยบำยและขัน้ ตอนดังกล่ำวได้ดงั นี้
กำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกีย่ วโยงกัน ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรเปิ ดเผย
ข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำรของบริษทั จดทะเบียนในรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมทัง้ กฎเกณฑ์ต่ำงๆของสำนักงำน ก.ล.ต.
และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี
(56-1) ด้วย
ในกรณีทก่ี ฎหมำยกำหนดให้บริษทั ฯ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน
กำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ควำมเห็น
เกีย่ วกับรำยกำรดังกล่ำว และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรเข้ำทำรำยกำรตำมทีเ่ สนอนัน้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
กรณีทม่ี รี ำยกำรระหว่ำงกันของกลุ่มบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมจำเป็ นใน
กำรเข้ำทำรำยกำรและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ ๆ โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ ำงๆ ให้เป็ นไปตำม
ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอกหรือรำคำตลำด หำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ มีค วำมช ำนำญในกำรพิจ ำรณำรำยกำรระหว่ ำ งกัน ที่อ ำจเกิด ขึ้น บริษัท ฯ จะจัด ให้
ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้
ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 94

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่กรณี โดยกรรมกำรผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสทิ ธิอ อกเสียงในรำยกำรดังกล่ำว อีกทัง้ จะมีกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินทีต่ รวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ในหลักกำรให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุ มตั กิ ำรทำธุรกรรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้ มีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำ ใน
ลัก ษณะเดีย วกับ ที่วิญ ญูช นพึงกระท ำกับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เ ดีย วกัน ด้ว ยอ ำนำจต่ อ รองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรทีต่ นมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้อง โดยบริษทั ฯ จะต้องจัดทำ
รำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมที่มขี นำดเกินกว่ำ 500,000 บำท หรือรำยกำรที่มมี ูลค่ำรวมกันในรอบหกเดือนเกินกว่ำ
500,000 บำท เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในครัง้ ต่อไป
14.7 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ ได้เสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนแล้ว กำรเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรระหว่ำงกันของ
กลุ่ ม บริษัท ฯ กับ บุ ค คลที่อ ำจมีค วำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย หรือ อำจมีค วำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์ ในอนำคต บริษัท ฯ จะปฏิบ ัติให้เ ป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ ของตลำดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย และ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทม่ี ผี ลใช้บงั คับ
หำกบริษทั ฯ ประสงค์จะเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรระหว่ำงของกลุ่มบริษทั กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษทั ฯจะปฏิบตั ติ ำมนโยบำย
และขัน้ ตอนที่ได้ก ล่ ำ วไว้ข้ำงต้น อย่ำ งเคร่ งครัด โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้แ นวทำงในกำรพิจำรณำโดย
พิจำรณำควำมจำเป็ นของรำยกำรต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำกับรำยกำรเทียบเคียง
ทีท่ ำกับบุคคลภำยนอก (หำกมี) รวมถึงพิจำรณำสำระสำคัญของขนำดรำยกำรด้วย
อย่ำงไรก็ดี หำกมีกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นเกีย่ วกับควำม
เหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน
ที่เกิดขึน้ บริษัท ฯ จะจัดให้มบี ุคคลทีม่ คี วำมรู้ ควำมชำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ ทีม่ ี
ควำมเป็ นอิสระเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลที่
มีควำมรูค้ วำมชำนำญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
เพื่อให้มคี วำมมันใจว่
่ ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทั ฯ หรือผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ แต่เป็ นกำรทำรำยกำรทีบ่ ริษทั ฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ทุกรำย
ทัง้ นี้ รำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตทีบ่ ริษทั ฯ อำจทำรำยกำรกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีดงั นี้
1) รำยกำรตำมธุรกิจปกติของบริษทั ฯ เช่น รำยกำรขนย้ำยทีอ่ ยู่อำศัย และรำยกำรให้บริกำรรับฝำกคลังสินค้ำ
โดยให้บริกำรตำมรำคำและเงื่อนไขตลำด
2) รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์จำกบริษทั ซุปเปอร์เค พำวเวอร์ จำกัด และบริษทั กีลเลีย่ น จำกัด เพื่อ
ใช้เป็ นพืน้ ทีใ่ ห้บริกำรรับฝำกและบริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์

ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 95

