บริษัท เจ. เอส. พี.พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด (มหาชน)
J.S.P.PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
41/1

ถ.พระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

41/1 Rama 2 Soi 54 Rd., Samae-Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel. 02-897-8888, 02-897-8800 Fax. 02-897-8890

ที่ JSP 100/2561(OOP)
วันที่ 14 กันยายน 2561
เรื่ อง รายการที่เกี่ยวโยงกัน – รับความช่วยหลือทางการเงิน
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ ประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ทั เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ฯ”) ครั้ งที่
12/2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 มีมติอนุมตั ิให้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่ งการเข้าทา
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นและคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)

วัน เดือน ปี ทีม่ ีการตกลงเข้ าทารายการ
ภายในเดือน กันยายน 2561

2)

คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ องและความสั มพันธ์ กบั บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ค้ าประกัน

:

หุ น้ กู้ มูลค่า 10 ล้านบาทของนายบุญยง สวาทยานนท์

ความสัมพันธ์

:

เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ จานวน 1,054,318,800 หุน้
สัดส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 25.10 ของทุนชาระแล้ว (รวมผูท้ ี่
เกี่ยวข้องและญาติสนิท) (ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2561)

ผูข้ อสิ นเชื่อ

:

บริ ษทั เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)

ผูใ้ ห้สินเชื่อ

:

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
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3) ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริ ษทั ฯ ขอวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)กับธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จานวนเงิน 10 ล้านบาท โดย
ใช้หุน้ กูข้ องนายบุญยง สวาทยานนท์ เป็ นหลักประกัน
ระยะเวลาของวงเงิน :
12 เดือน
หลักประกัน
:
หุ น้ กู้ มูลค่า 10 ล้านบาทของ นายบุญยง สวาทยานนท์
ค่าธรรมเนียมค้ าประกัน :

อัตรา 1% ของมูลค่าหลักประกันต่อปี

4) วัตถุประสงค์ การทารายการ
เพื่อนามาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน
5) มูลค่ ารวมและเกณฑ์ ทใี่ ช้ กาหนดมูลค่ ารวมของรายการ
5.1) รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทารายการซึ่ งเกิดจากบุคคล
เดียวกันหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ได้แก่
5.1.1) ดอกเบีย้ เงินกู้ยมื จานวน 61.73 ล้านบาท
ขนาดรายการ
ขนาดรายการ

:
:

61.73 ล้านบาท / 5,129.35 ล้านบาท
ขนาดรายการมีค่าเท่ากับร้อยละ 1.20 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั
ตนสุ ทธิ (Net Tangible Assets)โดยคานวณจากงบการเงินรวมของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561
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ลาดับ ผู้ก้ ู
1

JSP

ผู้ให้ ก้ ู
นายพงศ์ศกั ดิ์ สวาทยานนท์
นายปรี ชา

สวาทยานนท์

2

JSP นายพงศ์ศกั ดิ์ สวาทยานนท์

3
4
5
6

JSP
JSP
JSP
JSP

วงเงินอนุมตั ิ
(ล้ านบาท)

อัตรา
ดอกเบีย้

70.00
6.00% ต่อปี
60.00
300.00** 9.00% ต่อปี

นายพงศ์ศกั ดิ์ สวาทยานนท์ 100.00***
150.00
นายพงศ์ศกั ดิ์ สวาทยานนท์
150.00
นายพงศ์ศกั ดิ์ สวาทยานนท์
นายพงศ์ศกั ดิ์ สวาทยานนท์
100.00
มูลค่ารวมของรายการทั้งหมดในช่วง 6

7.00% ต่อปี
7.00 %ต่อปี
7.00 %ต่อปี
7.00 %ต่อปี

ระยะเวลากู้
1 ปี

มูลค่ าดอกเบีย้
(ล้ านบาท)
4.88*

1 ปี

27.00

1ปี
1 ปี
1 ปี
1 ปี

1.85
10.50
10.50
7.00
****61.73

วันทารายการ

วันครบกาหนด

25/2/2560

24/11/2561*

(งวดที่ 1: 100 ล้านบาท) 27/12/2560
(งวดที่ 2: 110 ล้านบาท) 15/01/2561
(งวดที่ 3: 70 ล้านบาท) 5/02/2561
17/03/2560
5/04/2561
25/06/2561
20/08/2561

27/12/2561
15/01/2562
5/02/2562
17/12/2561***
05/04/2562
25/06/2562
20/08/2562

1. * บริ ษทั ขอขยายระยะเวลาการกูย้ มื จากเดิมครบกาหนดชาระ วันที่ 24/02/2561 โดยมีการขยายระยะ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1: วงเงินคงเหลือ 115.8 ล้านบาท ขยายเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ
1.74 ล้านบาท และครั้งที่ 2: วงเงินคงเหลือ 104.58 ล้านบาท ขยายเวลาต่ออีก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 3.14 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระเพิ่มจากการขยายระยะเวลา เท่ากับ 4.88 ลบ.
2. **บริ ษทั ทยอยกู้ 3
3. *** บริ ษทั ขอขยายระยะเวลาการกูย้ มื จากเดิมครบกาหนดชาระ วันที่ 17/03/2561 ขยายระยะเวลาไปอีก 9 เดือน วงเงินคงค้าง 35.25 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระเพิ่มจากการขยาย
ระยะเวลาเท่ากับ 1.85 ล้านบาท
****ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่ใช้คานวณขนาดรายการ คิดจากวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิ และระยะเวลาของเงินกู้
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5.1.2) ค่าธรรมเนียมค้ าประกันวงเงินค้ าประกันสาธารณูปโภค (Letter of Guarantee)
ค่าธรรมเนียมค้ าประกัน อัตรา 1 % ของมูลค่าหลักประกันต่อปี

มีขนาดรายการ

=

(1% 40,000,000) บาท

=

400,000 บาท

=

0.40 ล้านบาท / 5,129.35 ล้านบาท

=

ร้อยละ 0.01 มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ

5.2) ขนาดรายการเกี่ยวโยงทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมค้ าประกัน อัตรา 1 % ของมูลค่าหลักประกันต่อปี

มีขนาดรายการ

5.3)

=

(1% 10,000,000) บาท

=

100,000 บาท

=

0.10 ล้านบาท / 5,129.35 ล้านบาท

=

ร้อยละ 0.002 มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ

ขนาดรายการเกีย่ วโยงรวมทั้งหมด
ขนาดรายการ :

ขนาดรายการมีค่าเท่ากับร้อยละ 1.21 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั
ตนสุ ทธิ (Net Tangible Assets)โดยคานวณจากงบการเงินรวมของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่ได้รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561

ขนาดรายการ :

=

มูลค่าของรายการ/มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ

=

62.23 ล้านบาท / 5,129.35 ล้านบาท

=

ร้อยละ 1.21 ของ NTA
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6) ลักษณะและขอบเขตของส่ วนได้ เสี ยของบุคคลที่เกีย่ วโยงกันในการตกลงเข้ าทารายการในรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน
การเข้าทารายการดังกล่าว ถือเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (“ ประกาศ
เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ ยวโยงกัน
แล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่ผา่ นการตรวจสอบ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2561 ดังนั้น บริ ษทั ฯ จะต้องขออนุ มตั ิการเข้าทารายการจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
และเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7) กรรมการทีม่ ีส่วนได้ เสี ย
ไม่เข้าร่ วมประชุม
8) เงื่อนไขทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อสิ ทธิของผู้ถือหุ้น
ไม่มี
9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงทารายการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้รับความช่วยเหลือจาก นายบุญยง สวาทยานนท์ เพื่อนาเงินมาใช้เป็ น
ทุ น หมุ น เวีย นในการด าเนิ น งาน ประกอบกับ ค่ า ธรรมเนี ย มในการค้ า ประกัน วงเงิ น ของนายบุ ญ ยง
สวาทยานนท์ ในอัตรา 1% ไม่แตกต่างจากการที่บริ ษทั ฯนาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯเองไปดาเนินการจด
ทะเบียน อีกทั้ง เป็ นการสะดวกในการดาเนินการในด้านหลักประกัน
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10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัททีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริ ษทั โดยไม่มีกรรมการที่มีความเห็น
แตกต่าง หรื องดออกเสี ยง

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ชวลิต ธาราธิ คุณเดช
เลขานุการบริ ษทั
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