บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ส่วนที บริษัททีออกหลักทรัพย์
ส่วนที .!
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
.
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที * มกราคม ,,* บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนทังสิน ,122,222,222 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน
5, 22,222,222 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 2.,2 บาท โดยเป็ นทุนทีออกและเรียกชําระแล้ ว 1,,22,222,222 บาท คิดเป็ น
จํานวน !,222,222,222 หุ้น โดยบริษัทจะทําการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 1, 22,222,222 หุ้น ให้ แก่
ประชาชนเป็ นการทัวไป
ทังนีภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครังนี บริษัทจะมีทนุ ทีเรี ยกชําระแล้ ว

,122,222,222

บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 5, 22,222,222 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 2.,2 บาท
.

โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
ณ วันที !1 มีนาคม ,,* โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัวไป

มีดงั นี
รายชือผู้ถือหุ้น
1. ครอบครัวมโนธรรมรักษา/1
2. ครอบครัวสวาทยานนท์/2
3. ครอบครัวรุ่งชีวา/3
4. ครอบครัวนีรพิทกั ษ์/4
,. แพทย์หญิงสรัญญา ฐิ ติสรุ ิยารักษ์/5
?. นายโกศล อิทธิกมลเลิศ
*. พ.ต.อ.ฐิ ติวฒ
ั น์ สุริยฉาย
@. นายทรงวุฒิ ถวัลย์กิจดํารงค์
D. นางสาวรสนันท์ หวังไพฑูรย์/6
12. นางณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์/7
11. นายเกียรติ อังคนาพร/8

ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
1,?@2,222,222
,?.22
,52,222,222
1@.22
!?2,222,222
1 .22
1@2,222,222
?.22
?2,222,222
.22
5,,222,222
5,,222,222
5,,222,222
!2,222,222
D,222,222
?,222,222
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1.22
2.!2
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หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
1,?@2,222,222
52.22
,52,222,222
1 .@?
!?2,222,222
@.,*
1@2,222,222
5. D
?2,222,222
1.5!
5,,222,222
5,,222,222
5,,222,222
!2,222,222
D,222,222
?,222,222
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2. 1
2.15

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

ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
!,222,222,222
122.22
-

หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
!,222,222,222
*1.5!
1, 22,222,222
@.,*

รวมจํานวนหุ้น
จํานวนหุ้นทีเสนอขายต่อประชาชน
ทัวไป
รวมจํานวนหุ้นหลังการเสนอขายต่อ
!,222,222,222
122.22
5, 22,222,222 122.22
ประชาชนทัวไป
/1
หมายเหตุ :
ครอบครัวมโนธรรมรักษา ประกอบไปด้ วย คุณทนงศักดิK มโนธรรมรักษา คุณกิติยา มโนธรรมรักษา
คุณปุณิกา มโนธรรมรักษา คุณวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา และคุณธีระชาติ มโนธรรมรักษา
/2
ครอบครัวสวาทยานนท์ ประกอบด้ วย คุณพงศ์ศกั ดิK สวาทยานนท์ คุณศุภวรรณ สวาทยานนท์ และ
คุณมนุชนาถ นฤนาทดํารงค์
/3
ครอบครัวรุ่งชีวา ประกอบด้ วย คุณยงศีล รุ่งชีวา คุณณัฐพร รุ่งชีวา และคุณอานันท์ รุ่ งชีวา
/4
ครอบครัวนีรพิทกั ษ์ ประกอบด้ วย คุณพีระ นีระพิทกั ษ์ และคุณพิรุฬห์ นีระพิทกั ษ์
/5
บุตรสาวของ คุณสมยศ ฐิติสรุ ิยารักษ์ (รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส)
/6
บุตรสาวของ คุณรังสรรค์ หวังไพฑูรย์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ)
/7
ภรรยาของ คุณสมยศ ฐิ ตสิ รุ ิยารักษ์ (รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส)
/8
พีเขยของ คุณพมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์ (ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารฝ่ ายการเงิน)
.%

การออกหลักทรั พย์ อ&ืนๆ
-ไม่มี-

.(

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอืน (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยจะขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็ นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัย
อืนๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้ เงือนไขทีว่า บริ ษทั จะต้ องมีเงินสดเพียงพอ
สําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามทีคณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริษทั เห็นสมควร
ทังนี มติของคณะกรรมการบริษัททีอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนําเสนอเพือขออนุมตั ิต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมตั ใิ ห้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้
รายงานให้ ทีประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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