บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที บริษัททีออกหลักทรั พย์
ส่ วนที .
การประกอบธุรกิจ
. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
.

ประวัตคิ วามเป็ นมาทีสําคัญของบริ ษัทฯ
กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นําโดย คุณทนงศักดิ1 มโนธรรมรักษา เริมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบตังแต่ปี

678 เดิมกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษทั จะร่วมกันพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะการพัฒนาโครงการต่อโครงการ โดยทีในแต่
ละโครงการอาจมีการร่วมหุ้น รวมถึงการเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ แตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ แต่ทงนี
ั คุณทนงศักดิ1
มโนธรรมรักษา จะเป็ นผู้บริหารหลักในการบริหารจัดการโครงการทังการก่อสร้ าง การตลาดและการขายโครงการ รวมถึง
การบริหารงานทัวไป โดยเริมแรกนันกลุม่ ผู้ถือหุ้นได้ เล็งเห็นทําเลศักยภาพในเขตกรุงเทพฯชันใน ย่าน ถ.รัชดา-พระราม 3
และ ถ.พระราม 3 ซึงสามารถพัฒนาเป็ นพืนทีทําการค้ าได้ กลุม่ ผู้ถือหุ้นจึงดําเนินการพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์บน
พืนทีเช่าระยะยาว ภายใต้ เครื องหมายการค้ า "เจ.เอส.พี." ซึงโครงการอาคารพาณิชย์โครงการแรกของกลุ่มผู้ถือหุ้น ใช้ ชือ
โครงการว่า “เจ. ฟ้ อน มินอิ อฟฟิ ศ” จากลักษณะโครงการทีมีความเหมาะสมสําหรับการทําอาคารสํานักงาน ประกอบกับ
กลยุทธ์ทางการตลาดทีเหมาะสม

โครงการได้ รับผลการตอบรับทีดีจากลูกค้ าทีเป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจส่วนตัวซึงเป็ น

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของบริษัทในขณะนัน
ต่อมาในปี

68C กลุ่มผู้ถือหุ้นได้ ขยายผลิตภัณฑ์ในลักษณะโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์บนพืนทีเช่า
ระยะยาว ไปสู่โครงการพัฒนาทีอยู่อาศัยบนพืนทีกรรมสิทธิ1ประเภททาวน์เฮาส์ บ้ านแฝด และบ้ านเดียว ภายใต้
เครื องหมายการค้ า "เจ.เอส.พี." โดยมุ่งเน้ นไปทีโครงการในพืนทีกรุงเทพฯและปริมณฑลซึงเป็ นพืนทีทีสามารถเดินทางได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วจากกรุงเทพฯชันในสําหรับลูกค้ าระดับกลาง โครงการของบริษทั มีดงั นี
โครงการบนพืนทีเช่าในระยะยาวของกลุ่มผู้ถือหุ้น มีดงั นี
ปี
678

โครงการ
เจ. ฟ้ อน มินิออฟฟิ ศ

ลักษณะ

พืน- ที
(ไร่ )

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

อาคารมินิออฟฟิ ศ 6 ชัน C

7- - H

IJ.HH

6-K-CH

K .8H

6- -LJ

K H.HH

ห้ อง
678

เจ.เอส.แอล. โฮมออฟฟิ ศ

67J

เจ. ฟ้ อน โฮมออฟฟิ ศ

อาคารพาณิชย์ 8 ชัน JC
ห้ อง
อาคารพาณิชย์ 8 ชัน JH
ห้ อง

ส่วนที . หน้ า 1

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ปี
67L

โครงการ
สีสกุ โฮม แฟคตอรี

ลักษณะ

พืน- ที
(ไร่ )

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

อาคารพาณิชย์ 7 ชัน JJ

J-H-H

66.HH

K-7-6H

C8.HH

8-K-JL

CK. H

KH- -JH

J8.HH

8-K-JL

KH6.HH

6- -KL

K6C.8H

J-C-7C

CH.HH

6-7-J7

K8J. 6

J- -J8.C

8I.HH

6- -CH

I. H

KK-7-I7

K7H.IH

K -7-JC

8I .KH

ห้ อง
67C

เจ.ฟ้ อน โชว์รูม-ออฟฟิ ศ

686

เจ.ฟ้ อน ( HH )

อาคารพาณิชย์ 8 ชัน K
ห้ อง
อาคารพาณิชย์ 8 ชัน C
ห้ อง

686

พระราม7 เทรดเซ็นเตอร์

อาคารพาณิชย์ 8 ชัน CC
ห้ อง

686

เจ.เอส.พี. โมเดิร์น ออฟฟิ ต

อาคารพาณิชย์ 8 ชัน 7H
ห้ อง

68L

เจ.เอส.พี. พระราม7

อาคารพาณิชย์ 8 ชัน
ห้ อง

68C

เจ.เอส.พี. บางแค

อาคารพาณิชย์ 7 ชัน 76
ห้ อง

68I
66H

พระราม7 บริ ตชิ เพลส

อาคารพาณิชย์ 8 ชัน 8I
ห้ อง
เจ.เอส.พี. เพลส ออฟฟิ ต เซ็น อาคารพาณิชย์ 8 ชัน 78
เตอร์
ห้ อง

667

เจ.เอส.พี. เพลส 7

667

เจ.เอส.พี. เพลส 4

668

ที.ที.เอ็น อเวนิว

อาคารพาณิชย์ 8 ชัน L
ห้ อง
อาคารพาณิชย์ 8 ชัน 6
ห้ อง
อาคารพาณิชย์ 8 ชัน 66
ห้ อง

โครงการบนพืนทีกรรมสิทธิ1ของกลุ่มผู้ถือหุ้น มีดงั นี
ปี

โครงการ

ลักษณะ

พืน- ที
(ไร่ )

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

68C

ทรัพย์รุ่งเรื อง ประชาอุทศิ 77

KL-K-6I

78H. 8

68I

เจ.เอส.พี. เพลส 1

อาคารพาณิชย์ 7 ชัน K8C
ห้ อง และทาวน์เฮาส์ C
ห้ อง
อาคารพาณิชย์ 8 ชัน KHH

C-7-H6

8IJ.6H

ส่วนที . หน้ า 2

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ปี

โครงการ

ลักษณะ

พืน- ที
(ไร่ )

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

ทรัพย์รุ่งเรื องโฮมแฟคตอรี

อาคารพาณิชย์ 3 ชัน 6J

8J-H-7J

6HI.88

บางปู

ห้ อง

ทรัพย์รุ่งเรื องซิตี บางปู เฟส

อาคารพาณิชย์ 8 ชัน และ

8L-K-IK

88C.JH

K

ทาวน์โฮม K ห้ อง

66H

ทรัพย์รุ่งเรื อง มินิแฟคตอรี

7- - H

77I.7I

66K

ทรัพย์รุ่งเรื องซิตี บางปู เฟส

อาคารพาณิชย์ 8 ชัน 7H
ห้ อง อาคารมินิแฟคตอรี 2
ชัน 6K ห้ อง
บ้ านเดียว บ้ านแฝด และ

8 - -JK

C8L.6K

C-7-II

6H .HJ

H-7- I

IC.HH

KH-H- I

8J.6K

C-7-66

777.8J

ห้ อง
68I

66H

-8
66K
667

ทาวน์เฮาส์ 7L8 ห้ อง

เดอะบริ ติช

อาคารพาณิชย์ 7 ชัน และ
ทาวน์โฮม IJ ห้ อง
เจ.เอส.พี. เพลส 6 (สาธุ ทาวน์โฮม 7 ชัน C ห้ อง
ประดิษฐ์ ตดั ใหม่)

667

ดิ เออร์ เบิร์น ภูเก็ต

บ้ านเดียว และ ทาวน์เฮาส์
C6 ห้ อง

668

เจ.เอส.พี. เรสซิเดนซ์ (สาทร- ทาวน์เฮาส์ IJ ห้ อง
กัลปพฤกษ์ )

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ก่อตังขึนเมือวันที K7 ตุลาคม 667 ภายใต้ ชือ
บริ ษทั รักษาแลนด์ (สาทร-พระราม7) จํากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริมแรก 6,HHH,HHH บาท เพือดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยพัฒนาโครงการ เจ. เอส. พี. เรสซิเดนท์ (สาทร-พระราม 7) ซึงเป็ นโครงการทาวน์โฮม 7 ชัน จํานวน
H ยูนิต เป็ นโครงการแรก ต่อมาได้ เปลียนชือเป็ น บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด เมือวันที KK มีนาคม 66J จาก
ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ คุณทนงศักดิ1 มโนธรรมรักษา ทีมีต่อเนืองมากว่า 20 ปี ตลอดจนนโยบายการ
ดําเนินธุรกิจจะเน้ นงานก่อสร้ างทีมีคณ
ุ ภาพ ให้ บริการทีดี ซือสัตย์ และรับผิดชอบต่อลูกค้ า จึงทําให้ ได้ รับความไว้ วางใจ
และเป็ นทียอมรับจากลูกค้ าตลอดมาเป็ นผลให้ บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจให้ เติบโตขึนตามลําดับ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีทนุ
จดทะเบียน ,KHH,HHH,HHH บาท โดยเป็ นทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว K,6HH,HHH,HHH ล้ านบาท
ทังนี ณ วันที 7K มีนาคม 66L บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีโครงการทีอยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 7 โครงการ
รวมมูลค่าโครงการทังสินประมาณ K6,HHH ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าโครงการทีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์แล้ วเท่ากับ
K,LL6.CK ล้ านบาท ซึงมีโครงการะหว่างดําเนินการดังนี
ส่วนที . หน้ า 3

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ลําดับ
K.

โครงการ
สําเพ็ง (เฟส1-4)

มูลค่าโครงการโดยประมาณ
(ล้ านบาท)
L,6HH

.

ทิวลิป สแควร์

K,CHH

7.

ไมอามี บางปู

6,6HH

หมายเหตุ: รายละเอียดโครงการระบุไว้ ในส่วนที . – ลักษณะการประกอบธุรกิจ

.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดําเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แนวราบและทีอยู่อาศัยทีสร้ างปรากฏการณ์ใหม่
พันธกิจ
• พัฒนาการทีไม่หยุดยัง เน้ นสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า
• พัฒนาการทีไม่หยุดนิง เปลียนแปลงไปตามโลกาภิวฒ
ั น์ เข้ าสู่ยคุ สากล เพือให้ ได้ คณ
ุ ภาพและ
ประโยชน์อนั สูงสุดของผู้ใช้ บริการ
• โครงการทุกโครงการ ได้ รับการพัฒนา เอาใจใส่ดแู ล รักษาสิงแวดล้ อม คืนธรรมชาติส่สู งั คม เพือ
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกคน
• เน้ นการพัฒนาทียังยืน สร้ างความโปร่งใส ช่วยเหลือสังคม ตอบแทนประเทศชาติ เพือพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย
กลยุทธ์ ในการดําเนินงาน
ลักษณะการดําเนินงาน บริ ษทั ฯ เป็ นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโครงการเชิงพาณิชย์แนวราบ
(Commercial Low Rise) รูปแบบโครงการทีพัฒนา ได้ แก่ อาคารพาณิชย์ และศูนย์การค้ าชุมชน (Community
Mall) และโครงการทีอยู่อาศัย ได้ แก่ ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม เป็ นต้ น โดยจะให้ ความสําคัญกับทําเลทีตัง
โครงการทีมีศกั ยภาพเป็ นลําดับแรก ดังจะเห็นได้ วา่ โครงการทีพัฒนาทุกแห่งจะอยู่ติดถนนใหญ่ มีการคมนาคม
สะดวก

.6

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
ส่วนที . หน้ า 4

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ปี 678

:

ปี 68I

:

ปี 667

:

:

ปี 668

:

ปี 666

:

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่นําโดย คุณทนงศักดิ1 มโนธรรมรักษา เริมดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์จากโครงการพัฒนาอาคารพาณิชย์เพือขายบนพืนทีเช่า 7H ปี ภายใต้
เครื องหมายการค้ า เจ.เอส.พี. ซึงโครงการแรกของบริษทั ฯ ใช้ ชือว่า “เจ. ฟ้ อน มินิออฟฟิ ศ”
เริมโครงการพัฒนาอาคารพาณิชย์
และทีอยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้ าส์เพือขายบนพืนที
กรรมสิทธิ1 ซึงโครงการแรกของบริษัทฯ ใช้ ชือว่า “โครงการ ทรัพย์รุ่งเรื อง ประชาอุทิศ 77”
เริมก่อตังบริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี แมเนจเมนท์ จํากัด เมือวันที KC มีนาคม 667 ด้ วยทุน
จดทะเบียน K.HH ล้ านบาท เพือรับบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เพือการให้ เช่า
เริมก่อตังบริษทั ฯ เมือวันที K7 ตุลาคม 667 ด้ วยทุนจดทะเบียน 6.HH ล้ านบาท เพือดําเนิน
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั ฯ พัฒนาโครงการ เจ. เอส. พี. เรสซิเดนท์ (สาทร-พระราม 7) ซึงเป็ นโครงการทาวน์โฮม 7
ชัน จํานวน H ห้ อง ซึงเป็ นบนพืนทีกรรมสิทธิ1เป็ นโครงการแรก
เริมก่อตังบริษทั เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์ จํากัด เมือวันที J มีนาคม 666 ด้ วยทุนจดทะเบียน
K.HH ล้ านบาท เพือดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

:

เริมก่อตังบริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) จํากัด เมือวันที 6 เมษายน 666 ด้ วยทุน
จดทะเบียน K6H.HH ล้ านบาท เพือดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

:

:

เมือวันที 6 กรกฎาคม 666 บริษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์ จํากัด เพิมทุนจดทะเบียนจาก
K.HH ล้ านบาท เป็ น 7HH.HH ล้ านบาท โดยเป็ นการเพิมทุนจาก กลุ่มมโนธรรมรักษา กลุ่มสวาท
ยานนท์ กลุ่มรุ่งชีวา นายพีระ นีรพิทกั ษ์ และนายประโยชน์ สุขศรี การ เพือดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
เมือวันที L กรกฎาคม 666 บริษัทฯ ได้ เปิ ดขายอาคารพาณิชย์ “โครงการสําเพ็ง ” ระยะ
(“เฟส”) K และ

อย่างเป็ นทางการ ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่าปริlนเซส โดยโครงการมีมลู ค่า

ประมาณ 7,LHH ล้ านบาท
:

:

เริมก่อตังบริษทั สําเพ็ง พลาซ่า จํากัด เมือวันที ตุลาคม 666 ด้ วยทุนจดทะเบียน KKH.HH
ล้ านบาท เพือดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เมือวันที KH ธันวาคม 666 บริษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์ จํากัด ลดทุนจดทะเบียนจาก
7HH.HH ล้ านบาท เป็ น HH.HH ล้ านบาท โดยเป็ นการลดทุนจากผู้ถือหุ้นทุกรายในสัดส่วนที
เท่ากัน เนืองจาก JGL มีกระแสเงินสดเพียงพอในการดําเนินงาน ในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง
ที / 666 ณ วันที K พฤศจิกายน 666 จึงมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
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บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ปี 66J

:

:

:

:

จากมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที / 66J เมือวันที KJ พฤษภาคม 66J บริษัทฯ ได้ เพิม
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วจาก 6.HH ล้ านบาทเป็ น K,6HH.HH ล้ านบาท เพือใช้ ในการจัด
โครงสร้ างกลุ่มบริษทั เพือให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจดังนี
K. เข้ าถือหุ้นในบริษทั เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์ จํากัด ด้ วยสัดส่วนร้ อยละ II.II ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ ว จํานวน HH.HH ล้ านบาท
. เข้ าถือหุ้นในบริษทั สําเพ็ง พลาซ่า จํากัด ด้ วยสัดส่วนร้ อยละ II.II ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ ว จํานวน KKH.HH ล้ านบาท
7. เข้ าถือหุ้นในบริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) จํากัด ด้ วยสัดส่วนร้ อยละ CI.IC ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ วจํานวน K6H.HH ล้ านบาท
8. เข้ าถือหุ้นในบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี แมเนจเมนท์ จํากัด ด้ วยสัดส่วนร้ อยละ II.II
ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว จํานวน K.HH ล้ านบาท
เมือวันที K6 สิงหาคม 66J ย้ ายทีตังสํานักงานใหญ่มาที 87 ถนนพระราม ซอย 68 แขวง
แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ KHK6H
เมือวันที 7K สิงหาคม 66J บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมนท์ จํากัด ได้ เพิมทุนจด
ทะเบียนและชําระแล้ วจาก K.HH ล้ านบาทเป็ น 7HH.HH ล้ านบาท โดยเป็ นการเพิมทุนจากบริษัท
ฯ เพือใช้ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพือการให้ เช่า
ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 7/ 66J เมือวันที 8 ธันวาคม 66J ได้ มีมติให้ บริษทั ฯ แปร
สภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด และเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 6.HH บาท
เป็ นหุ้นละ H.6H บาท และได้ เพิมทุนจดทะเบียนมูลค่า JHH.HH ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน
รวม ,KHH.HH ล้ านบาท เพือเตรียมความพร้ อมในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อ
ประชาชนเป็ นครังแรก (Initial Public Offering) และนําบริษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

.8

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที 7K มีนาคม 667 บริษทั ฯ มีโครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี
บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)

89.98%
บจก. ไชน่า เซ็นเตอร์

99.99%

99.99%
บจก. เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์

บจก. สําเพ็ง พลาซ่า

(สาทร-กลัปพฤกษ์)

“CNC”

99.99%
บจก. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี
แมเนจเมนท์

“JGL”

“SPZ”
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“JPM”

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีบริ ษัทย่อยจํานวน 8 บริษัท โดยบริษัทย่อย 7 บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ และบริษัทย่อย K บริษทั ประกอบธุรกิจทีเกียวเนืองกับอสังหาริมทรัพย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี
K.

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
•

บริ ษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) จํากัด (“CNC”) ทุนจดทะเบียน K6H.HH ล้ านบาท เป็ น
บริ ษทั ย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 89.98 ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ สําเพ็ง ระยะ (“เฟส”)
K

•

บริ ษทั เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์ จํากัด (“JGL”) ทุนจดทะเบียน HH.HH ล้ านบาท เป็ นบริษัทย่อย
ทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ II.II ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ สําเพ็ง เฟส

•

บริ ษทั สําเพ็ง พลาซ่า จํากัด (“SPZ”) ทุนจดทะเบียน KKH.HH ล้ านบาท เป็ นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ II.II ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ สําเพ็ง เฟส 7

.

ธุรกิจเกียวเนืองกับอสังหาริมทรัพย์
•

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี แมเนจเมนท์ จํากัด (“JPM”) ทุนจดทะเบียน 7HH.HH ล้ านบาท เป็ น
บริ ษทั ย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ II.II ดําเนินธุรกิจรับบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพือการให้ เช่า

ทังนีตามมติการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบริ หารครังที L/ 66L ณ วันที K มีนาคม 66L สําหรับ CNC
JGL และ SPZ จะทําการปิ ดและชําระบัญชีหลังจากโครงการสําเพ็ง เฟส K และ 7 เมือโครงการปิ ดการขาย โอน
กรรมสิทธิ1 และจัดตังนิติบคุ คลแล้ วเสร็จ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการพัฒนาโครงการสําเพ็ง เฟส 8 เดอะทิวลิป เดอะไมอา
มี และโครงการอืนๆในอนาคตภายใต้ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) ต่อไป
.E
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ความสัมพันธ์ และการแข่ งขันระหว่ างบริษัทฯ กับกลุ่มบริ ษัททีอาจมีความ
ขัดแย้ ง
) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
เนืองจากข้ อจํากัดด้ านการเข้ าถึงแหล่งเงินทุน ในช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจ กลุม่ ผู้ถือหุ้นหลักนําโดย คุณทนง
ศักดิ1 มโนธรรมรักษา ชักชวนพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ลงทุนทีมีศกั ยภาพ มาเป็ นผู้ร่วมลงทุนแต่ละโครงการ โดยมีคณ
ุ ทนง
ศักดิ1
มโนธรรมรักษา เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ควบคุมการดําเนินงานทังหมดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดย
ครอบคลุมถึง การซือทีดิน การออกแบบ การพัฒนาโครงการ การตลาดและการขาย การประสานงานกับหน่วยงานที
เกียวข้ องทังภาครัฐและเอกชน จนถึงการปิ ดการขายโครงการ ตามทีปรากฏในตารางแสดงรายละเอียดโครงการพัฒนา
โครงการในอดีตในหัวข้ อ K.K
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บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ลักษณะการดําเนินธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้ กว่า H ปี ทีมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซงอาจจะมี
ึ
ความขัดแย้ งเรื องการ
แข่งขันในธุรกิจจํานวน 7 บริษัท ดังนี
โครงการบนพืน- ทีเช่ าระยะยาว
ลําดับ
K.
.
7.
8.
6.
J.
L.
C.
I.

ชือเดิม
เจ. ฟ้ อน มินิออฟฟิ ศ*
เจ.เอส.แอล. โฮมออฟฟิ ศ
เจ. ฟ้ อน โฮมออฟฟิ ศ
สีสกุ โฮม แฟคตอรี
เจ.ฟ้ อน โชว์รูม-ออฟฟิ ศ
เจ.ฟ้ อน ( HH )
พระราม7 เทรดเซ็นเตอร์
เจ.เอส.พี. โมเดิร์น ออฟฟิ ต
เจ.เอส.พี. พระราม7

ชือใหม่
เดอะ เมอริ โต้ บิสซิเนส ออฟฟิ ต (พระราม 7)

KH.

เจ.เอส.พี. บางแค

กู๊ด เมอร์ริท บางแค

KK.
K.

พระราม7 บริ ตชิ เพลส
เจ.เอส.พี. ออฟฟิ ต เซ็นเตอร์

กู๊ด เมอร์ริท ออฟฟิ ต พาร์ ค

K7.
K8.

รักษาแลนด์
เจ.เอส.พี. แลนด์ (สาธร-กัลปพฤกษ์ )

เดอะ เมอริ โต้ บิสซิเนส แลนด์ (สาทรกัลปพฤกษ์ )

K6.

ที.ที.เอ็น อเวนิว

พี.พี. เอ็นเตอร์ ไพรส์ HK7**

-

โครงการบนพืน- ทีกรรมสิทธิG
ลําดับ
K.
.
7.

ชือเดิม

ชือใหม่
-

เจ.เอส.พี. บ้ านและทีดิน***
เจ.เอส.พี. บริ ติช เพลส
ทรัพย์รุ่งเรื อง บางปู

เมอร์ ริท บางปู

8.

ทรัพย์รุ่งเรื อง ซิตี

กู๊ด เมอร์ริท ซิตี

6.

เจ.เอส.พี. ทรัพย์รุ่งเรื อง

กู๊ด เมอร์ริท มินิแฟคตอรี

J.

เจ.เอส.พี. การ์เด้ นท์

กู๊ดเมอร์ ริท ซิตีโฮม

L.

เจ.เอส.พี. ทาว์นโฮม

เมอริ โต้ โฮม เพลส

C.

เจ.เอส.พี แลนด์

เมอร์ ริท แลนด์

I.

เจ.เอส.พี. แลนด์ (ภูเก็ต)

กู๊ด เมอริ ท แลนด์ (ภูเก็ต)

KH.

เจ.เอส.พี. เพลส

กู๊ด เมอร์ริท เพลส
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บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
*ปั จจุบันบริษัทอยูใ่ นสถานะร้ าง
**ปั จจุบนั บริษัทอยูใ่ นสถานะเลิกกิจการและรอชําระบัญชี
***ปั จจุบนั บริษัทอยูใ่ นสถานะเลิกกิจการและชําระบัญชีเสร้ จสิน

นอกจากนี บริ ษัทฯ มีทีดินรอการพัฒนาอยู่ในกรรมสิทธิ1ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกลุ่มบริษัทอยู่ในเขตปริมณฑล
และในต่างจังหวัด โดย ณ วันที 7K มกราคม 66L บริษัทฯ ถือครองทีดินจํานวน KIK-K-IH ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี
นิติบุคคล
กรรมสิทธิGทีดิน

ลําดับ
ชือเดิม
K.

ทีตัง-

ขนาด (ไร่ )

ชือใหม่

เจ.เอส.พี. ภูเก็ต (ในทอน)

เมอริ ทโต้ แลนด์ (ในทอน)

ตําบลสาคู จังหวัดภูเก็ต

15-3-25.7*

เจ.เอส.พี. ภูเก็ต

เมอร์ ริท ภูเก็ต

ตําบลสาคู จังหวัดภูเก็ต

18-0-55.7

7.

เจ.เอส.พี. โลจิสติกส์
เจ.เอส.พี. แอสเสท
กู๊ด เมอร์ริท แอสเสท

ธนเสฏฐ์ ทาวเวอร์

ตําบลแสมดํา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

5-0-89.4

8.

เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์

เดอะ เมอริ โต้ ซิตี โฮม

ตําบลศาลาธรรมสพน์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

82-3-87

6.

ทรัพย์รุ่งเรื อง ซีวิว

-

ตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

39-3-54

.

*กรรมสิทธิ1บนสัญญาเช่าระยะยาว
บุคคล
กรรมสิทธิGทีดิน

ลําดับ
K.

นาย ทนงศักดิ1

มโนธรรมรักษา

ทีตัง-

ขนาด (ไร่ )

ตําบลสาคู จังหวัดภูเก็ตตําบลศาลาธรรมสพน์

9-0-62.8
12-2-39.8*

จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
.

7.

นาย ธีระชาติ

นาย ชัยรัตน์

มโนธรรมรักษา

ตําบลแสมดํา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

3-0-97.3

ตําบลบางโคล่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

0-1-18.8

นพสันติ

ตําบลศาลาธรรมสพน์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ตําบลศาลาธรรมสพน์ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
1
1
*กรรมสิทธิร่วมระหว่างนายทนงศักดิ มโนธรรมรักษาและ นายชัยรัตน์ นพสันติ

) การแข่ งขันกับธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
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12-2-39.8*
4-0-59.5

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

ครอบครัวมโนธรรมรักษา

ครอบครัวสวาทยานนท์

ครอบครัวรุ่ งชีวา

ครอบครัวนีรพิทกั ษ์

12.00

6.00%

18.00

56.00%

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

นอกเหนือจากกลุ่มบริษัททีพัฒนาโครงการในอดีตของครอบครัวมโนธรรมรักษาทีกล่าวถึงข้ างต้ นแล้ ว ครอบครัว
สวาทยานนท์มีกลุ่มบริษัทซึงอาจมีความขัดแย้ งเรืองการแข่งขันในธุรกิจเดียวกันจํานวน บริษัท คือ บริษัท ทัศนีย์นิเวศน์
จํากัด และบริษัท บุญยงทัศนีย์ จํากัด
ปี

บริ ษัท / โครงการ

68L
68C
68C

บจ. บุญยงทัศนีย์ / บ้ าน
ทัศนีย์ (รังสิต)
บจ. ทัศนีย์นิเวศน์ / บ้ าน

ลักษณะ

ทาวน์เฮาส์
ทาวน์เฮาส์

ทาวน์เฮาส์ /

ทัศนีย์ (วัดแหลม)

บ้ านแฝด

667 บจ. บุญยงทัศนีย์ / บ้ าน

ทาวน์เฮาส์

ทัศนีย์ (วัดกลางนา)

จํานวนเสนอ

มูลค่าโครงการ

(ไร่)

ขาย (ยูนิต)

(ล้ านบาท)

8.HH

8H

7JH.HH

รังสิตคลอง K จังหวัด
ปทุมธานี
อําเภอเมือง จังหวัด

KJ.HH

KJ

KK.HH

K- -8K

77 / K

CK.HH

KL- -H

C

8J .HH

ปทุมธานี

ทัศนีย์ (อําเภอเมือง)
บจ. ทัศนีย์นิเวศน์ / บ้ าน

พืนทีโครงการ
ทีตัง

อําเภอพระสมุทร
เจดีย์

จังหวัด

สมุทรปราการ
ซอยประชาอุทิศ L
กรุงเทพฯ

ปั จจุบนั โครงการดังกล่าวมีรายละเอียดความคืบหน้ า ดังนี
มูลค่าโครงการ
บริ ษัท / โครงการ
บจ. บุญยงทัศนีย์ /
บ้ านทัศนีย์ (รังสิต)
บจ. ทัศนีย์นิเวศน์ /
บ้ านทัศนีย์ (อําเภอเมือง)
บจ. ทัศนีย์นิเวศน์ /

จํานวนเสนอขาย

(ล้ านบาท)

(หน่วย)

7JH.HH

8H

ความคืบหน้ าการขาย

ความคืบหน้ างาน
ก่อสร้ าง

ปิ ดการขาย

ก่อสร้ างแล้วเสร็ จ

KK.HH

KJ

คงเหลือ H ยูนิต

คงเหลือ C ยูนิต

CK.HH

77 / K

คงเหลือ

คงเหลือ
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บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ
บริ ษัท / โครงการ

จํานวนเสนอขาย

(ล้ านบาท)

(หน่วย)

บ้ านทัศนีย์ (วัดแหลม)
บจ. บุญยงทัศนีย์ /
บ้ านทัศนีย์ (วัดกลางนา)

8J .HH

C

ความคืบหน้ าการขาย

ความคืบหน้ างาน
ก่อสร้ าง

ทาวน์เฮาส์ ยูนิต
บ้ านแฝด J ยูนิต

ทาวน์เฮาส์ K8C ยูนิต
บ้ านแฝด J ยูนิต

คงเหลือ 7 ยูนิต

ก่อสร้ างแล้วเสร็ จ

6) นโยบาย / มาตรการ การขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6. ) สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสัญญาให้ สิทธิในการปฏิเสธก่ อนสําหรั บการซือทีดินเปล่ า
สําหรับกลุ่มบริษทั ทีพัฒนาโครงการในอดีต คือ โครงการบนพืนทีเช่าระยะยาว และโครงการบนพืนทีกรรมสิทธิ1
และกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทงหมดที
ั
อาจมีความขัดแย้ งเรื องการแข่งขันในธุรกิจเดียวกันกับบริษทั ฯ ได้ ลงนามใน
สัญญาป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในนามบริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่* (ซึงรายละเอียดของสัญญา
ปรากฏอยู่ในส่วนที .

ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ) และจะดําเนินการปิ ดบริษัทและชําระบัญชีให้ แล้ วเสร็จ
หลังจากปิ ดการขาย โอนกรรมสิทธิ1 และจัดตังนิติบคุ คลแล้ วเสร็จในทันที อย่างไรก็ดี สําหรับโครงการบนพืนทีเช่าระยะยาว
–

นันจะทําการปิ ดบริ ษัทและชําระบัญชีเมือครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าระยะยาว เนืองจากอาจมีภาระตามสัญญาเช่าระยะ
ยาวทีได้ ทําสัญญาไว้
สําหรับกลุ่มบริษทั และผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลทีเกียวข้ องซึงถือครองทีดินรอการพัฒนาอยู่นนจะดํ
ั
าเนินการ
ให้ ลงนามในสัญญาให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อนสําหรับการซือทีดินเปล่า (ซึงรายละเอียดของสัญญาปรากฏอยู่ในส่วนที .
– ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ) ซึงให้ สิทธิบริ ษัทฯ ในการซือทีดินเป็ นลําดับแรกตามราคาซือขายปกติซงเป็
ึ นลักษณะ

ธุรกรรมทัวไปเสมือนหนึงกระทํากับบุคคลภายนอก
สัญญาไม่แข่งขัน

โดยกลุ่มบริษทั ทีถือครองทีดินและบุคคลทีเกียวข้ องได้ ลงนามใน

นอกจากนีกลุ่มบริษัททีถือครองทีดินจะดําเนินการปิ ดบริษัทและชําระบัญชีให้ แล้ วเสร็จหลังจากหมด

ภาระในการถือครองทีดิน
6. ) นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในบริ ษัท
ณ การประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที K/ 66L วันที 8 มกราคม 66L ได้ พจิ ารณาอนุมตั ิ

นโยบายการ

ใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทซึงระบุให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้ างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้ องรักษา
ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และต้ องจะต้ องไม่นําความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของ
บริ ษทั ฯ และบริษทั ย่อยไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื+อประโยชน์แก่บคุ คลอื+นใดไม่ว่าทางตรงหรื อ
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บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม อนึงเพือให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมมาภิบาลทีดี ณ การประชุม
คณะกรรมการบริษัทครังที K/ 66L ประธานกรรมการได้ เสนอให้ กรรมการบริษัท และผู้บริหารรายงานการถือครองทีดินที
พบว่าอาจมีความขัดแย้ งกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในอนาคต
นอกจากนีอ้ างถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา CI/KK CI/K
กรรมการบริษัทหรื อบุคคลทีเกียวข้ องนําข้ อมูลของบริษัทฯ

และ CI/K7 ห้ าม

ไปใช้ เพือผลประโยชน์ทางการเงินอืน นอกเหนือจากทีพึงได้

ตามปกติ หรือใช้ ข้อมูลดังกล่าวอันเป็ นผลทําให้ บริษัทอาจเกิดความเสียหาย

*ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้ออกหลักทรัพย์เกินกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของผู้ออกหลักทรัพย์ การถือหุ้นดังกล่าวให้ นบั
รวมหุ้นทีถือโดยผู้ทีเกียวข้ องด้ วย
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