บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

ประวัติความเป็ นมาที่สาคัญของบริษัทฯ
กลุม่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ นำโดย คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ เริ่ มกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์แนวรำบตังแต่
้ ปี

2534 เดิมกลุม่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะร่วมกันพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ในลักษณะกำรพัฒนำโครงกำรต่อโครงกำร โดยที่ในแต่
ละโครงกำรอำจมีกำรร่วมหุ้น รวมถึงกำรเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร แตกต่ำงกันไปในแต่ละโครงกำร แต่ทงนี
ั ้ ้คุณทนงศักดิ์
มโนธรรมรักษำ จะเป็ นผู้รับผิดชอบหน้ ำที่ในกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรทังกำรก่
้
อสร้ ำง กำรตลำดและกำรขำยโครงกำร
รวมถึงกำรบริ หำรงำนทัว่ ไปสำหรับทุกโครงกำร ขณะที่กลุม่ ผู้ถือหุ้นซึง่ แตกต่ำงกันไปในแต่ละโครงกำรนันเข้
้ ำมำมีสว่ นร่วม
ในลักษณะของผู้ลงทุน โดยเริ่ มแรกนันกลุ
้ ม่ ผู้ถือหุ้นได้ เล็งเห็นทำเลศักยภำพในเขตกรุงเทพฯชันใน
้ ย่ำน ถ.รัชดำ-พระรำม 3
และ ถ.พระรำม 3 ซึง่ สำมำรถพัฒนำเป็ นพื ้นที่ทำกำรค้ ำได้ ครอบครัวมโนธรรมรักษำจึงดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรอำคำร
พำณิชย์บนพื ้นทีเ่ ช่ำระยะยำว

ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ

"เจ.เอส.พี." ซึง่ โครงกำรอำคำรพำณิชย์โครงกำรแรกของ

ครอบครัวมโนธรรมรักษำ ใช้ ชื่อโครงกำรว่ำ “เจ. ฟ้ อน มินิออฟฟิ ศ” จำกลักษณะโครงกำรที่มีควำมเหมำะสมสำหรับกำรทำ
อำคำรสำนักงำน

ประกอบกับกลยุทธ์ทำงกำรตลำดทีเ่ หมำะสม

โครงกำรได้ รับผลกำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ ำทีเ่ ป็ น

ผู้ประกอบกำรในธุรกิจส่วนตัวซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยของบริษัทในขณะนัน้
ต่อมำในปี 2548 ครอบครัวมโนธรรมรักษำได้ ขยำยผลิตภัณฑ์ในลักษณะโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เชิงพำณิชย์บน
พื ้นที่เช่ำระยะยำว ไปสูโ่ ครงกำรพัฒนำที่อยูอ่ ำศัยบนพื ้นทีก่ รรมสิทธิ์ประเภททำวน์เฮำส์ บ้ ำนแฝด และบ้ ำนเดี่ยว ภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ "เจ.เอส.พี." โดยมุง่ เน้ นไปที่โครงกำรในพื ้นที่กรุงเทพฯและปริ มณฑลซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่สำมำรถเดินทำงได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ วจำกกรุงเทพฯชันในส
้ ำหรับลูกค้ ำระดับกลำง โครงกำรของบริษัทมีดงั นี ้
โครงกำรบนพื ้นที่เช่ำในระยะยำวของครอบครัวมโนธรรมรักษำ มีดงั นี ้
ปี

โครงการ

ที่ตัง้

ชื่อบริษัท
เดิม

2534

เจ.ฟ้อน มินิออฟฟิ ศ

ถ.รัชดำภิเษก แขวงบำง

เจ.ฟ้อน มินิออฟฟิ ศ*

(ปั จจุบนั อยู่ใน
สถำนะร้ ำง)

ชื่อบริษัท
ใหม่
-

โพงบำง เขตยำนนำวำ

ลักษณะ

พืน้ ที่
(ไร่ )

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

ปี ที่
โครงการ
สิน้ สุด

อำคำรมินิออฟฟิ ศ

3-2-20

96.00

-

6 ชัน้ 8 ห้ อง

กทม.

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 1

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

ปี
2534

โครงการ
เจ.เอส.แอล.

ที่ตัง้
โฮ

มออฟฟิ ศ

ถ.รัชดำภิเษก แขวงบำง
โพงบำง เขตยำนนำวำ

ชื่อบริษัท
เดิม

ชื่อบริษัท
ใหม่

เจ.เอส.แอล. โฮมออฟ
ฟิ ศ

-

เจ.ฟ้อน โฮมออฟฟิ ศ

-

ลักษณะ

พืน้ ที่
(ไร่ )

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

ปี ที่
โครงการ
สิน้ สุด

อำคำรพำณิชย์ 4

5-1-80

122.40

2563

5-2-76

120.00

2560

6-0-0

55.00

2569

1-3-50

84.00

2567

4-1-67

81.20

2577

10-2-

264.00

2578

4-1-67

105.00

2577

5-2-17

158.40

2579

6-8-38

80.00

2580

5-3-63

146.25

ชัน้ 68 ห้ อง

กทม.
2536

เจ.ฟ้อน

โฮม-

ออฟฟิ ศ

ถ.รัชดำภิเษก แขวงบำง
โพงบำง เขตยำนนำวำ

อำคำรพำณิชย์ 4
ชัน้ 60 ห้ อง

กทม.
2537

สีสกุ โฮม แฟคตอรี่

ถ.พระรำม2 ซ.28 แขวง

สีสกุ โฮม แฟคตอรี่

-

จอมทอง เขตจอมทอง

อำคำรพำณิชย์ 3
ชัน้ 66 ห้ อง

กทม.
2538

เจ.ฟ้อน

โชว์รูม-

ออฟฟิ ศ

ถ.รัชดำภิเษก แขวงบำง
โพงบำง เขตยำนนำวำ

เจ.ฟ้อน โชว์รูมออฟฟิ ศ

-

เจ.ฟ้อน (2002)

-

อำคำรพำณิชย์ 4
ชัน้ 12 ห้ อง

กทม.
2545

เจ.ฟ้อน (2002)

ถ.รัชดำภิเษก แขวงบำง
โพงบำง เขตยำนนำวำ

อำคำรพำณิชย์ 4
ชัน้ 28 ห้ อง

กทม.
2545

พระรำม3 เทรดเซ็น

ถ.รัชดำภิเษก แขวงบำง

เตอร์

โพงบำง เขตยำนนำวำ

พระรำม3 เทรดเซ็น
เตอร์

-

อำคำรพำณิชย์ 4

เจ.เอส.พี. โมเดิร์น
ออฟฟิ ต

โมเดิร์น เมอริ ท
บิสซิเนส ปำร์ ค

อำคำรพำณิชย์ 4

เจ.เอส.พี. พระรำม3

เดอะ เมอริ โต้
บิสซิเนส ออฟ
ฟิ ส(พระรำม 3)

อำคำรพำณิชย์ 4

กู๊ด เมอร์ ริท
บำงแค

อำคำรพำณิชย์ 3

-

อำคำรพำณิชย์ 4

ชัน้ 88 ห้ อง

60

กทม.
2545

เจ.เอส.พี. โมเดิร์น

ถ.รัชดำภิเษก แขวงบำง

ออฟฟิ ต

โพงบำง เขตยำนนำวำ

ชัน้ 30 ห้ อง

กทม.
2547

เจ.เอส.พี. พระรำม

ถ.รัชดำภิเษก แขวงบำง

3

โพงบำง เขตยำนนำวำ
กทม.

2548

เจ.เอส.พี. บำงแค

ถ.เพชรเกษม แขวงบำง

เจ.เอส.พี. บำงแค

แคเหนือ เขตบำงแค

ชัน้ 22 ห้ อง

ชัน้ 35 ห้ อง

กทม.
2549

พระรำม3
เพลส

บริ ตชิ

ถ.รัชดำภิเษก แขวงบำง

พระรำม3 บริ ตชิ

โพงบำง เขตยำนนำวำ

เพลส

กทม.

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 2

ชัน้ 49 ห้ อง

2580

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

ปี
2550

โครงการ
เจ.เอส.พี.

เพลส

ออฟฟิ ต เซ็นเตอร์

ที่ตัง้
ถ.เจริ ญรำษฎร์ แขวงบำง
โคล่ เขตบำงคอแหลม

ลักษณะ

พืน้ ที่
(ไร่ )

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

ปี ที่
โครงการ
สิน้ สุด

กู๊ด เมอร์ ริท
ออฟฟิ ต พำร์ ค

อำคำรพำณิชย์ 4

6-2-

249.00

2582

ชัน้ 34 ห้ อง

64.8

-

อำคำรพำณิชย์ 4

5-2-80

229.20

2585

11-3-

130.90

2585

492.10

2587

ชื่อบริษัท
เดิม

ชื่อบริษัท
ใหม่

เจ.เอส.พี. ออฟฟิ ต
เซ็นเตอร์

รักษำแลนด์

กทม.
2553

เจ.เอส.พี. เพลส 3

ถ.นำงลิ ้นจี่ กทม.

ชัน้ 27 ห้ อง
2553

2554

เจ.เอส.พี. เพลส 4

ที.ที.เอ็น อเวนิว

ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบำง
บอน เขตบำงบอน กทม.

เจ.เอส.พี. แลนด์ (สำ
ธร-กัลปพฤกษ์ )

ถ.นำงลิ ้นจี่ กทม.

ที.ที.เอ็น อเวนิว

เดอะ เมอริ โต้
บิสซิเนส แลนด์
(สำทร
กัลปพฤกษ์ )
-

อำคำรพำณิชย์ 4
ชัน้ 25 ห้ อง

93

อำคำรพำณิชย์ 4

12-3-

ชัน้ 55 ห้ อง

68

โครงกำรบนพื ้นที่กรรมสิทธิ์ของครอบครัวมโนธรรมรักษำ มีดงั นี ้
ปี

โครงการ

ที่ตัง้

2548

ทรัพย์รุ่งเรื อง ประชำ

ซ.ประชำอุทศิ 33 แขวง

อุทศิ 33

บำงมด เขตทุง่ ครุ กทม.

สถำนะโครงกำร

เจ.เอส.พี. เพลส 1

ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบำง
บอน เขตบำงบอน กทม.

สถำนะโครงกำร
ขำยและโอน
กรรมสิทธิ์แล้ วเสร็ จ

2549

ทรัพย์รุ่งเรื องโฮม

ถ.สุขมุ วิทสำยเก่ำ

แฟคตอรี่ บำงปู

สมุทรปรำกำร

สถำนะโครงกำร
ขำยและโอน
กรรมสิทธิแ์ ล้ วเสร็ จ

ชื่อบริษัท
ใหม่

ลักษณะ

พืน้ ที่
(ไร่ )

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

เจ.เอส.พี. บ้ ำนและ
ที่ดนิ **

-

อำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้

17-1-59

340.24

4

8-3-05

496.50

อำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้

46-0-36

509.44

148

เจ.เอส.พี.
เพลส

บริ ตชิ

ห้ อง

และ

ทำวน์เฮำส์ 28 ห้ อง

สถำนะบริ ษัท
ดำเนินกำรปิ ดบริษัท
แล้ วเสร็ จ

ขำยและโอน
กรรมสิทธิ์แล้ วเสร็ จ
2549

ชื่อบริษัท
เดิม

กู๊ด เมอร์ ริท บริ
ติช เพลส

สถำนะบริ ษัท
อยู่ระหว่ำงตังนิ
้ ติ
บุคคล และ คำดว่ำ
จะปิ ดบริ ษัทในปี
2558
ทรัพย์รุ่งเรื องบำงปู
เมอร์ ริท บำงปู

อำคำรพำณิชย์
ชัน้ 100 ห้ อง

256 ห้ อง
สถำนะบริ ษัท
อยู่ระหว่ำงตังนิ
้ ติ
บุคคล และ คำดว่ำ
จะปิ ดบริ ษัทในปี

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 3

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ปี
2550

โครงการ

ที่ตัง้

ทรัพย์รุ่งเรื องซิตี ้

ถ.สุขมุ วิทสำยเก่ำ

บำงปู เฟส 1

ระหว่ำงขำยและโอน
กรรมสิทธิ์ (รอกำร
ขำย 1 ยูนิต)
ทรัพย์รุ่งเรื อง

มินิ

แฟคตอรี่

ถ.สุขมุ วิทสำยเก่ำ
สมุทรปรำกำร

สถำนะโครงกำร
ขำยและโอน
กรรมสิทธิแ์ ล้ วเสร็ จ
2551

ทรัพย์รุ่งเรื องซิตี ้

ถ.สุขมุ วิทสำยเก่ำ

บำงปู เฟส 2-4

สมุทรปรำกำร

สถำนะโครงกำร
ระหว่ำงขำยและโอน
กรรมสิทธิ์ (รอกำร
ขำย 2 ยูนิต)
2551

2558
ทรัพย์รุ่งเรื อง ซิตี ้

เดอะบริ ตชิ

ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบำง

สถำนะโครงกำร
ขำยและโอน
กรรมสิทธิแ์ ล้ วเสร็ จ

เจ.เอส.พี. เพลส 5
(สำธุประดิษฐ์ ตดั

ลักษณะ

พืน้ ที่
(ไร่ )

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

กู๊ด เมอร์ ริท ซิตี ้

อำคำรพำณิชย์ 4 ชัน้

47-1-91

448.60

3-2-20

339.39

42-2-61

847.51

8-3-99

502.06

0-3-29

98.00

และ ทำวน์โฮม 212
ห้ อง
สถำนะบริ ษัท
คำดว่ำจะปิ ดบริ ษัท
ในปี 2558 หลังจำก
ขำยและโอน
กรรมสิทธิ์ และตังนิ
้ ติ
บุคคลแล้ วเสร็ จ
เจ.เอส.พี. ทรัพย์ กู๊ดเมอร์ ริท มินิ อำคำรพำณิชย์ 4 ชัน้
รุ่ งเรื อง
แฟคตอรี่
30 ห้ อง อำคำรมินิ
สถำนะบริ ษัท
อยู่ระหว่ำงตังนิ
้ ติ
บุคคล และ คำดว่ำ
จะปิ ดบริ ษัทในปี
2558
เจ.เอส.พี. กำร์ เด้ นท์

ถ.สำธุประดิษฐ์ ตดั ใหม่

แฟคตอรี่ 2 ชัน้ 51
ห้ อง

กู๊ด เมอร์ ริท ซิตี ้ บ้ ำนเดี่ยว บ้ ำนแฝด
โฮม

สถำนะบริ ษัท
คำดว่ำจะปิ ดบริ ษัท
ในปี 2558 หลังจำก
ขำยและโอน
กรรมสิทธิ์ และตังนิ
้ ติ
บุคคลแล้ วเสร็ จ
เจ.เอส.พี. ทำวน์โฮม เมอริ โต้

บอน เขตบำงบอน กทม.

2553

ชื่อบริษัท
ใหม่

สมุทรปรำกำร

สถำนะโครงกำร

2550

ชื่อบริษัท
เดิม

ขำยและโอน

ห้ อง

โฮม อำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้

เพลส
สถำนะบริ ษัท
อยู่ระหว่ำงตังนิ
้ ติ
บุคคล และ คำดว่ำ
จะปิ ดบริ ษัทในปี
2558
เจ.เอส.พี. แลนด์
เมอร์ ริท แลนด์

กทม.

และ ทำวน์โฮม 96
ห้ อง

ทำวน์โฮม 3 ชัน้ 8
ห้ อง

ใหม่)
สถำนะโครงกำร

และ ทำวน์เฮำส์ 374

สถำนะบริ ษัท
อยู่ระหว่ำงตังนิ
้ ติ
บุคคล และ คำดว่ำ

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 4

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

โครงการ

ที่ตัง้

กรรมสิทธิ์แล้ วเสร็ จ
2553

ดิ เออร์ เบิร์น ภูเก็ต

อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต

สถำนะโครงกำร
ระหว่ำงขำยและโอน
กรรมสิทธิ์ (รอกำร
ขำย 4 ยูนิต)

2554

เจ.เอส.พี.
เดนซ์

เรสซิ

ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบำง

(สำทร-

บอน เขตบำงบอน กทม.

ชื่อบริษัท
เดิม

ชื่อบริษัท
ใหม่

ลักษณะ

จะปิ ดบริ ษัทในปี
2558
เจ.เอส.พี. แลนด์ กู๊ด
เมอริ ท บ้ ำนเดี่ยว
และ
(ภูเก็ต)
แลนด์ (ภูเก็ต)
ทำวน์เฮำส์ 85 ห้ อง
สถำนะบริ ษัท
คำดว่ำจะปิ ดบริ ษัท
ในปี 2558 หลังจำก
ขำยและโอน
กรรมสิทธิ์ และตัง้
นิตบิ คุ คลแล้ วเสร็ จ
เจ.เอส.พี. เพลส
กู๊ด

เมอร์ ริท ทำวน์เฮำส์ 96 ห้ อง

พืน้ ที่
(ไร่ )

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

10-0-29

246.51

8-3-55

333.46

8-3-

229.10

เพลส

กัลปพฤกษ์ )
สถำนะโครงกำร
ขำยและโอน
กรรมสิทธิ์แล้ วเสร็ จ
2556

เมอริ โต้ (เพชรเกษม
63)

ซ.เพชรเกษม 63 ถ.เพชร

สถำนะบริ ษัท
อยู่ระหว่ำงตังนิ
้ ติ
บุคคล และ คำดว่ำ
จะปิ ดบริ ษัทในปี
2558
เจ.เอส.พี. ทำวน์โฮม เมอริ โต้

เกษม กทม.

สถำนะโครงกำร
ระหว่ำงขำยและโอน
กรรมสิทธิ์ (รอกำร
ขำย 4 ยูนิต)

เพลส

โฮม บ้ ำนเดี่ยว

และ

ทำวน์เฮำส์ 79 ห้ อง

81.8

สถำนะบริ ษัท
คำดว่ำจะปิ ดบริ ษัท
ในปี 2558 หลังจำก
ขำยและโอน
กรรมสิทธิ์ และตัง้
นิตบิ คุ คลแล้ วเสร็ จ

*ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ในสถำนะร้ ำง
**ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ในสถำนะเลิกกิจกำรและชำระบัญชีเสร้ จสิ ้น

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2553 ภำยใต้ ชื่อ
บริ ษัท รักษำแลนด์ (สำทร-พระรำม3) จำกัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 5,000,000 บำท เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์ โดยพัฒนำโครงกำร เจ. เอส. พี. เรสซิเดนท์ (สำทร-พระรำม 3) ซึง่ เป็ นโครงกำรทำวน์โฮม 3 ชัน้ จำนวน
20 ยูนิต เป็ นโครงกำรแรก ต่อมำได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2556 จำก
ประสบกำรณ์ในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ของ คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ ที่มีตอ่ เนื่องมำกว่ำ 20 ปี ตลอดจนนโยบำยกำร
ดำเนินธุรกิจจะเน้ นงำนก่อสร้ ำงทีม่ ีคณ
ุ ภำพ ให้ บริ กำรทีด่ ี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อลูกค้ ำ จึงทำให้ ได้ รับควำมไว้ วำงใจ

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 5

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
และเป็ นที่ยอมรับจำกลูกค้ ำตลอดมำเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ สำมำรถขยำยธุรกิจให้ เติบโตขึ ้นตำมลำดับ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทนุ
จดทะเบียน 2,100,000,000 บำท โดยเป็ นทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว 1,500,000,000 ล้ ำนบำท
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 3031 มิถนุ ำยนมีนำคม 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีโครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรจำนวน 3
โครงกำร รวมมูลค่ำโครงกำรทังสิ
้ ้นประมำณ 15,000 ล้ ำนบำท คิดเป็ นมูลค่ำโครงกำรที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์แล้ ว
เท่ำกับ 1,775.81 ล้ ำนบำท ซึง่ มีโครงกำระหว่ำงดำเนินกำรดังนี ้
ลำดับ
1.

2.
3.

โครงกำร

บริ ษัทผู้ดำเนินกำร

สำเพ็ง 2 เฟส 1
สำเพ็ง 2 เฟส 2
สำเพ็ง 2 เฟส 3

CNC

สำเพ็ง 2 เฟส 4
ทิวลิป สแควร์
ไมอำมี่ บำงปู

JSP

JGL
SPZ

มูลค่ำโครงกำรโดยประมำณ
(ล้ ำนบำท)
7,500
1,800

JSP
JSP

5,500
1,800
5,500

หมำยเหตุ: รำยละเอียดโครงกำรระบุไว้ ในส่วนที่ 2.2 – 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

1.2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เชิงพำณิชย์แนวรำบและที่อยูอ่ ำศัยที่สร้ ำงปรำกฏกำรณ์ใหม่
พันธกิจ
 พัฒนำกำรที่ไม่หยุดยัง้ เน้ นสร้ ำงควำมพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ ำ
 พัฒนำกำรที่ไม่หยุดนิง่ เปลีย่ นแปลงไปตำมโลกำภิวฒ
ั น์ เข้ ำสูย่ คุ สำกล เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภำพและ
ประโยชน์อนั สูงสุดของผู้ใช้ บริ กำร
 โครงกำรทุกโครงกำร ได้ รับกำรพัฒนำ เอำใจใส่ดแู ล รักษำสิง่ แวดล้ อม คืนธรรมชำติสสู่ งั คม เพื่อ
คุณภำพชีวิตของผู้อยูอ่ ำศัยทุกคน
 เน้ นกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน สร้ ำงควำมโปร่งใส ช่วยเหลือสังคม ตอบแทนประเทศชำติ เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ
ประเทศไทย
กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
ลักษณะกำรดำเนินงำน บริ ษัทฯ เป็ นผู้ประกอบกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ประเภทโครงกำรเชิงพำณิชย์แนวรำบ
(Commercial Low Rise) รูปแบบโครงกำรที่พฒ
ั นำ ได้ แก่ อำคำรพำณิชย์ และศูนย์กำรค้ ำชุมชน (Community
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 6

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
Mall) และโครงกำรที่อยูอ่ ำศัย ได้ แก่ ทำวน์โฮม และคอนโดมิเนียม เป็ นต้ น โดยจะให้ ควำมสำคัญกับทำเลที่ตงั ้
โครงกำรที่มศี กั ยภำพเป็ นลำดับแรก ดังจะเห็นได้ วำ่ โครงกำรที่พฒ
ั นำทุกแห่งจะอยูต่ ิดถนนใหญ่ มีกำรคมนำคม
สะดวก
1.3

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

ปี 2534

:

ปี 2549

:

ปี 2553

:

:

ปี 2554

:

ปี 2555

:

:

:

:

:

กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่นำโดย คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ เริ่ มดำเนินธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์จำกโครงกำรพัฒนำอำคำรพำณิชย์เพื่อขำยบนพื ้นที่เช่ำ 30 ปี ภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ เจ.เอส.พี. ซึง่ โครงกำรแรกของบริ ษัทฯ ใช้ ชื่อว่ำ “เจ. ฟ้ อน มินิออฟฟิ ศ”
เริ่ มโครงกำรพัฒนำอำคำรพำณิชย์
และที่อยูอ่ ำศัยประเภททำวน์เฮ้ ำส์เพื่อขำยบนพื ้นที่
กรรมสิทธิ์ ซึง่ โครงกำรแรกของบริษัทฯ ใช้ ชื่อว่ำ “โครงกำร ทรัพย์รุ่งเรื อง ประชำอุทิศ 33”
เริ่ มก่อตังบริ
้ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2553 ด้ วยทุน
จดทะเบียน 1.00 ล้ ำนบำท เพื่อรับบริ หำรจัดกำรธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ และลงทุนใน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรให้ เช่ำ
เริ่ มก่อตังบริ
้ ษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2553 ด้ วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้ ำนบำท เพื่อดำเนิน
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โดยใช้ ชื่อว่ำ บริ ษัท รักษำแลนด์ (สำทร-พระรำม 3) จำกัด ต่อมำ
เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2556 ดำเนินกำรเปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด
บริ ษัทฯ พัฒนำโครงกำร เจ. เอส. พี. เรสซิเดนท์ (สำทร-พระรำม 3) ซึง่ เป็ นโครงกำรทำวน์โฮม 3
ชัน้ จำนวน 20 ห้ อง ซึง่ เป็ นบนพื ้นที่กรรมสิทธิ์เป็ นโครงกำรแรก
เริ่ มก่อตังบริ
้ ษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์ จำกัด เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2555 ด้ วยทุนจดทะเบียน
1.00 ล้ ำนบำท เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ โดย JGL ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรสำ
เพ็ง 2 เฟส 2
เริ่ มก่อตังบริ
้ ษัท ไชน่ำ เซ็นเตอร์ (สำทร-กัลปพฤกษ์ ) จำกัด เมือ่ วันที่ 25 เมษำยน 2555 ด้ วยทุน
จดทะเบียน 150.00 ล้ ำนบำท เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ โดย CNC ดำเนินกำร
พัฒนำโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1
เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2555 บริษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก
1.00 ล้ ำนบำท เป็ น 300.00 ล้ ำนบำท โดยเป็ นกำรเพิ่มทุนจำก กลุม่ มโนธรรมรักษำ กลุม่ สวำท
ยำนนท์ กลุม่ รุ่งชีวำ นำยพีระ นีรพิทกั ษ์ และนำยประโยชน์ สุขศรี กำร เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์
เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดขำยอำคำรพำณิชย์ “โครงกำรสำเพ็ง 2” ระยะ
(“เฟส”) 1 และ 2 อย่ำงเป็ นทำงกำร ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่ำปริ๊ นเซส โดยโครงกำรมีมลู ค่ำ
ประมำณ 3,700 ล้ ำนบำท
เริ่ มก่อตังบริ
้ ษัท สำเพ็ง 2 พลำซ่ำ จำกัด เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2555 ด้ วยทุนจดทะเบียน 110.00
ล้ ำนบำท เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ โดย SPZ ดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรสำเพ็ง 2
เฟส 3
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 7

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

ปี 2556

:

:

:

:

เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม 2555 บริ ษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์ จำกัด ลดทุนจดทะเบียนจำก
300.00 ล้ ำนบำท เป็ น 200.00 ล้ ำนบำท โดยเป็ นกำรลดทุนจำกผู้ถือหุ้นทุกรำยในสัดส่วนที่
เท่ำกัน เนื่องจำก บริ ษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์ จำกัด มีกระแสเงินสดเพียงพอในกำร
ดำเนินงำน ในประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2555 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 จึงมีมติ
อนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียน
จำกมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2556 บริ ษัทฯ ได้ เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ วจำก 5.00 ล้ ำนบำทเป็ น 1,500.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ ในกำรจัด
โครงสร้ ำงกลุม่ บริษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจดังนี ้
1. เข้ ำถือหุ้นในบริ ษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์ จำกัด ด้ วยสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนชำระแล้ ว จำนวน 200.00 ล้ ำนบำท
2. เข้ ำถือหุ้นในบริ ษัท สำเพ็ง 2 พลำซ่ำ จำกัด ด้ วยสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ ว จำนวน 110.00 ล้ ำนบำท
3. เข้ ำถือหุ้นในบริ ษัท ไชน่ำ เซ็นเตอร์ (สำทร-กัลปพฤกษ์ ) จำกัด ด้ วยสัดส่วนร้ อยละ 89.98 ของ
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ วจำนวน 150.00 ล้ ำนบำท
4. เข้ ำถือหุ้นในบริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเมนท์ จำกัด ด้ วยสัดส่วนร้ อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว จำนวน 1.00 ล้ ำนบำท
ทังนี
้ ้กำรเพิ่มทุนนันมิ
้ ได้ เป็ นกำรเพิ่มทุนตำมสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมโดยสำมำรถแบ่งผู้ถือหุ้นหลัง
กำรเพิม่ ทุนออกเป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ผู้ถือหุ้นหลักในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย กลุม่ ผู้ถือหุ้นที่มี
ควำมสัมพันธ์กบั ผู้บริ หำร และกลุม่ ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนในโครงกำรในอดีตของบริ ษัทฯ
เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2556 ย้ ำยที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่มำที่ 43 ถนนพระรำม 2 ซอย 54 แขวง
แสมดำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2556 บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเมนท์ จำกัด ได้ เพิม่ ทุนจด
ทะเบียนและชำระแล้ วจำก 1.00 ล้ ำนบำทเป็ น 300.00 ล้ ำนบำท โดยเป็ นกำรเพิม่ ทุนจำกบริ ษัท
ฯ เพื่อใช้ ลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรให้ เช่ำ
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2556 ได้ มีมติให้ บริษัทฯ แปร
สภำพเป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด และเปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ จำกเดิมหุ้นละ 5.00 บำท
เป็ นหุ้นละ 0.50 บำท และได้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนมูลค่ำ 600.00 ล้ ำนบำท เป็ นทุนจดทะเบียน
รวม 2,100.00 ล้ ำนบำท เพื่อเตรียมควำมพร้ อมในกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อ
ประชำชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) และนำบริ ษัทฯ เข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 8

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
1.4

การปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่ อยก่ อนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จำกมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2556 บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนและ

ชำระแล้ วจำก 5.00 ล้ ำนบำทเป็ น 1,500.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ ในกำรจัดโครงสร้ ำงกลุม่ บริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจ
โดยกำรเพิ่มทุนนันมิ
้ ได้ เป็ นกำรเพิ่มทุนตำมสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม และกลุม่ ผู้ถือหุ้นหลัก ได้ แก่ นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ
นำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ นำยยงศีล รุ่งชีวำ และ นำยพีระ นีรพิทกั ษ์ ได้ แบ่งหุ้นส่วนทีเ่ พิ่มทุนของตนเองให้ กบั บุคคลใน
ครอบครัว ตำมรำยละเอียดดังนี ้

รำยชื่อผู้ถือหุ้น

ทุน 5 ล้ ำนบำท

ทุน 1,500 ล้ ำนบำท

มูลค่ำที่ตรำไว้ 1,000 บำท/หุ้น

มูลค่ำที่ตรำไว้ 5 บำท/หุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน
(%)

1.

นำยทนงศักดิ์

มโนธรรมรักษำ

1,500

30.00

120,000,000

40.00

2.

นำยธีระชำติ

มโนธรรมรักษำ

500

10.00

6,000,000

2.00

3.

นำยวีระวิทย์

มโนธรรมรักษำ

6,000,000

2.00

4.

นำงสำวกิติยำ

มโนธรรมรักษำ

18,000,000

6.00

5.

นำงสำวปุณิกำ

มโนธรรมรักษำ

18,000,000

6.00

6.

นำยพงศ์ศกั ดิ์

สวำทยำนนท์

36,000,000

12.00

7.

นำงสำวศุภวรรณ

สวำทยำนนท์

9,000,000

3.00

8.

นำงสำวมนุชนำถ

สวำทยำนนท์

9,000,000

3.00

9.

นำยยงศีล

รุ่งชีวำ

24,000,000

8.00

10.

นำงสำวณัฐพร

รุ่งชีวำ

6,000,000

2.00

3,000

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 9

60.00

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

รำยชื่อผู้ถือหุ้น

ทุน 5 ล้ ำนบำท

ทุน 1,500 ล้ ำนบำท

มูลค่ำที่ตรำไว้ 1,000 บำท/หุ้น

มูลค่ำที่ตรำไว้ 5 บำท/หุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน
(%)

11.

นำยอำนันท์

รุ่งชีวำ

6,000,000

2.00

12.

นำยพีระ

นีรพิทกั ษ์

11,250,000

3.75

13.

นำยพิรุฬห์

นีรพิทกั ษ์

6,000,000

2.25

14.

นำงสำวรสนันท์

หวังไพฑูรย์

3,000,000

1.00

15.

แพทย์หญิงสรัญญำ

ฐิ ติสรุ ิยำรักษ์

6,000,000

2.00

16.

นำงณฐวรรณ์

ไชยธีรัตต์

900,000

0.30

17.

นำยเกียรติ

อังคนำพร

600,000

0.20

18.

พ.ต.อ.ฐิ ตวัฒน์

สุริยฉำย

4,500,000

1.50

19.

นำยทรงวุฒิ

ถวัลย์กิจดำรงค์

4,500,000

1.50

20.

นำยโกศล

อิทธิกมลเลิศ

4,500,000

1.50

300,000,000

100.00

5,000

100.00

นอกจำกนี ้ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ ผู้ถือหุ้นซึง่ มีควำมเป็ นผู้
ทีเ่ กี่ยวข้ อง คือ บุคคลและนิติบคุ คลตำมมำตรำ 258 (1) – (7) ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2555 หรื อ ญำติสนิท คือ บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฏหมำยของกับผู้บริ หำร
ของบริ ษัท (ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 14 - 17) และ 2) กลุม่ ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนในโครงกำรในอดีตของบริ ษัทฯ ได้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (ผู้
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 10

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ถือหุ้นลำดับที่ 18 – 20) จำกนันบริ
้ ษัทฯ นำเงินจำกกำรเพิม่ ทุนมำซื ้อหุ้นในบริ ษัทซึง่ พัฒนำโครงกำรโดยมีสดั ส่วนกำรถือ
หุ้นดังแสดงในหัวข้ อถัดไป
1.5

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 บริ ษัทฯ มีโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อย ดังนี ้
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

89.98%
บจก. ไชน่ำ เซ็นเตอร์

99.99%

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

บจก. สำเพ็ง 2 พลำซ่ำ

99.99%
บจก. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้

(สำทร-กลัปพฤกษ์ )

“CNC”

แมเนจเมนท์

“JGL”

“SPZ”

“JPM”

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยจำนวน 4 บริ ษัท โดยบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัทประกอบธุรกิจพัฒนำโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์ และบริ ษัทย่อย 1 บริ ษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่ งกับอสังหำริ มทรัพย์ ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
1.

ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์


บริ ษัท ไชน่ำ เซ็นเตอร์ (สำทร-กัลปพฤกษ์ ) จำกัด (“CNC”) ทุนจดทะเบียน 150.00 ล้ ำนบำท เป็ น
บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 89.98 ดำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำร สำเพ็ง 2 เฟส 1



บริ ษัท เจ.เอส.พี. โกลเด้ นท์แลนด์ จำกัด (“JGL”) ทุนจดทะเบียน 200.00 ล้ ำนบำท เป็ นบริ ษัทย่อย
ที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำร สำเพ็ง 2 เฟส 2



บริ ษัท สำเพ็ง 2 พลำซ่ำ จำกัด (“SPZ”) ทุนจดทะเบียน 110.00 ล้ ำนบำท เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริษัทฯ
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำร สำเพ็ง 2 เฟส 3

2.

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอสังหำริมทรัพย์


บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ แมเนจเมนท์ จำกัด (“JPM”) ทุนจดทะเบียน 300.00 ล้ ำนบำท เป็ น
บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจรับบริ หำรจัดกำรธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
และลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรให้ เช่ำและให้ บริ กำร

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 11/2557 วันที่ 22 กันยำยน 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ CNC, JGL และ
SPZ ดำเนินกำรปิ ดบริ ษัทหลังจำกที่ได้ ก่อสร้ ำงอำคำรพำณิชย์ โอนกรรมสิทธิ์อำคำรพำณิชย์ดงั กล่ำวให้ แก่ลกู ค้ ำทุกรำย
พร้ อมดำเนินกำรจัดตังนิ
้ ติบุคคลและโอนทรัพย์สินสำธำรณูปโภคให้ กับนิติบุคคลเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ต้ ำมมติกำร
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 11

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรบริ หำรครัง้ ที่ 7/2557 ณ วันที่ 12 มีนำคม 2557 สำหรับ CNC JGL และ SPZ จะทำกำร
ปิ ดและชำระบัญชีหลังจำกโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1 2 และ 3 เมื่อโครงกำรปิ ดกำรขำย โอนกรรมสิทธิ์ และจัดตังนิ
้ ติบคุ คล
แล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 4 ทิวลิป สแควร์ ไมอำมี่ บำงปู และโครงกำรอื่นๆในอนำคต
ภำยใต้ บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน) ต่อไป นอกจำกนี ้ JPM ยังคงดำเนินธุรกิจปกติ คือ ธุรกิจรับบริ หำร
จัดกำรธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ และลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรให้ เช่ำและให้ บริ กำร ต่อไป
1.6
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ ความสัมพันธ์ และการดาเนินธุรกิจของบริษัทของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ท่ อี าจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
1) ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
เนื่องจำกข้ อจำกัดด้ ำนกำรเข้ ำถึงแหล่งเงินทุน ในช่วงแรกของกำรดำเนินธุรกิจ กลุม่ ผู้ถือหุ้นหลักนำโดย คุณทนง
ศักดิ์ มโนธรรมรักษำ ชักชวนพันธมิตรทำงธุรกิจ และผู้ลงทุนที่มศี กั ยภำพ มำเป็ นผู้ร่วมลงทุนแต่ละโครงกำร โดยมีคณ
ุ ทนง
ศักดิ์ มโนธรรมรักษำ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้ควบคุมกำรดำเนินงำนทังหมดในกำรพั
้
ฒนำอสังหำริ มทรัพย์โดย
ครอบคลุมถึง กำรซื ้อทีด่ ิน กำรออกแบบ กำรพัฒนำโครงกำร กำรตลำดและกำรขำย กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้ องทังภำครั
้
ฐและเอกชน จนถึงกำรปิ ดกำรขำยโครงกำร ตำมที่ปรำกฏในตำรำงแสดงรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
โครงกำรในอดีตในหัวข้ อ 1.1
ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำวส่งผลให้ กว่ำ 20 ปี ทีม่ ีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ซงึ่ อำจจะมีควำมขัดแย้ งเรื่ องกำร
แข่งขันในธุรกิจจำนวน 23 บริษัท ตำมโครงกำรบนพื ้นทีเ่ ช่ำในระยะยำวของกลุม่ ผู้ถือหุ้น และ โครงกำรบนพื ้นที่กรรมสิทธิ์
ของกลุม่ ผู้ถือหุ้น ในส่วนที่ 2.2 ข้ อ1.1
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ มีทดี่ ินเปล่ำทีอ่ ยูใ่ นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และกลุม่ บริษัท ตังอยู
้ ใ่ นเขตปริ มณฑล
และต่ำงจังหวัด โดย ณ วันที่ 31 มกรำคม 2557 กลุม่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ถือครองที่ดินจำนวน 174 ไร่ 2 งำน 64.3
ตำรำงวำ และสิทธิกำรเช่ำระยะยำวจำนวน 36 ไร่ 0 งำน 76 ตำรำงวำ ซึง่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และกลุม่ บริ ษัทดังกล่ำวได้ ลง
นำมในสัญญำให้ สทิ ธิในกำรปฏิเสธก่อนสำหรับกำรซื ้อทีด่ ินเปล่ำ หรื อ สิทธิกำรเช่ำระยะยำว โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
กลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมสิทธิ์ท่ ดี นิ
ลาดับ

ชื่อเดิม

ที่ตงั ้

ชื่อใหม่

ขนาด (ไร่ -งาน-ตรว.)

1.

เจ.เอส.พี. ภูเก็ต (ในทอน)

เมอริ ทโต้ แลนด์ (ในทอน)

ตำบลสำคู จังหวัดภูเก็ต

36-0-761/

2.

เจ.เอส.พี. ภูเก็ต

เมอร์ ริท ภูเก็ต

ตำบลสำคู จังหวัดภูเก็ต

6-3-9.7

3.

เจ.เอส.พี. โลจิสติกส์

ธนเสฏฐ์ ทำวเวอร์

ตำบลแสมดำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

5-0-89.4

เจ.เอส.พี. แอสเสท
กู๊ด เมอร์ ริท แอสเสท

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 12

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
4.

เจ.เอส.พี. เรสซิเดนท์

เดอะ เมอริ โต้ ซิตี ้ โฮม

ตำบลศำลำธรรมสพน์ จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร

82-3-87

5.

ทรัพย์รุ่งเรื อง ซีวิว

-

ตำบลบำงปู จังหวัดสมุทรปรำกำร

39-3-54

6.

นำย ทนงศักดิ์

มโนธรรมรักษำ

ตำบลสำคู จังหวัดภูเก็ต

มโนธรรมรักษำ

ตำบลศำลำธรรมสพน์ จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร
ตำบลแสมดำ จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร

7.
8.

นำย ธีระชำติ
นำย ชัยรัตน์

ตำบลบำงโคล่ จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร
ตำบลศำลำธรรมสพน์ จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร
ตำบลศำลำธรรมสพน์ จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร

นพสันติ

1/

สิทธิกำรเช่ำระยะยำว

2/

กรรมสิทธิ์ร่วมระหว่ำงนำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำและ นำยชัยรัตน์ นพสันติ

19-2-8.8
12-2-39.82/
3-0-97.3
0-1-18.8
12-2-39.82/
4-0-59.5

2) การดาเนินธุรกิจของบริษัทของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ท่ อี าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริษัทฯ และบริษัท
ย่ อย

ครอบครัวมโนธรรมรักษำ
56.00%

ครอบครัวสวำทยำนนท์

ครอบครัวรุ่งชีวำ

ครอบครัวนีรพิทกั ษ์

18.00

12.00

6.00%

%

%

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

นอกเหนือจำกกลุม่ บริษัทที่พฒ
ั นำโครงกำรในอดีตของครอบครัวมโนธรรมรักษำที่กล่ำวถึงข้ ำงต้ นแล้ ว ครอบครัว
สวำทยำนนท์มีกลุม่ บริษัทซึง่ อำจมีควำมขัดแย้ งเรื่ องกำรแข่งขันในธุรกิจเดียวกันจำนวน 2 บริษัท คือ บริ ษัท ทัศนีย์นเิ วศน์
จำกัด และบริ ษัท บุญยงทัศนีย์ จำกัด โดยมีรำยละเอียดและควำมคืบหน้ ำในปั จจุบนั ดังนี ้
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 13

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

ปี

บริ ษัท /
โครงกำร

บจ. บุญยงทัศนีย์
2547 / บ้ ำนทัศนีย์
(รังสิต)
บจ. ทัศนีย์นิเวศน์
2548 / บ้ ำนทัศนีย์
(อำเภอเมือง)
บจ. ทัศนีย์นิเวศน์
2548 / บ้ ำนทัศนีย์ (วัด
แหลม)
บจ. บุญยงทัศนีย์
2553 / บ้ ำนทัศนีย์ (วัด
กลำงนำ)

ลักษณะ

ที่ตงั ้

ทำวน์เฮำส์

รังสิตคลอง 1
จังหวัดปทุมธำนี

ทำวน์เฮำส์

อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธำนี

อำเภอพระสมุทร
ทำวน์เฮำส์ / เจดีย์ จังหวัด
บ้ ำนแฝด สมุทรปรำกำร

ทำวน์เฮำส์

ซอยประชำอุทิศ
27 กรุงเทพฯ

พื ้นที่
โครงกำร
(ไร่ )

จำนวน
เสนอ
ขำย
(ยูนิต)

มูลค่ำ
โครงกำร
(ล้ ำน
บำท)

24.00

240

360.00

16.00

162

211.00

21-2-41

233 /
12

281.00

17-2-0

228

462.00

ควำมคืบหน้ ำใน
กำรขำย*

ควำมคืบหน้ ำในกำร
ก่อสร้ ำง*

ปิ ดกำรขำย

ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็จ

คงเหลือ 20 ยูนิต

คงเหลือ 8 ยูนิต

คงเหลือ
ทำวน์เฮ้ ำส์ 22 ยูนิต
บ้ ำนแฝด 6 ยูนิต

คงเหลือ
ทำวน์เฮ้ ำส์ 148 ยูนิต
บ้ ำนแฝด 6 ยูนิต

คงเหลือ 23 ยูนิต

ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็จ

3) นโยบาย / มาตรการ การขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.1) สัญญาป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสัญญาให้ สิทธิในการปฏิเสธก่ อน
สำหรับกลุม่ บริ ษัทที่พฒ
ั นำโครงกำรในอดีต คือ โครงกำรบนพื ้นที่เช่ำระยะยำว และโครงกำรบนพื ้นที่กรรมสิทธิ์
และกลุม่ บริ ษัทของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทงหมดที
ั้
่อำจมีควำมขัดแย้ งเรื่ องกำรแข่งขันในธุรกิจเดียวกันกับบริ ษัทฯ ได้ ลงนำมใน
สัญญำป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ในนำมบริ ษัท กรรมกำร และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่* (ซึง่ รำยละเอียดของสัญญำ
ปรำกฏอยูใ่ นส่วนที่ 2.2

ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ) และจะดำเนินกำรปิ ดบริ ษัทและชำระบัญชีให้ แล้ วเสร็ จ
หลังจำกปิ ดกำรขำย โอนกรรมสิทธิ์ และจัดตังนิ
้ ติบคุ คลแล้ วเสร็ จในทันที อย่ำงไรก็ดี สำหรับโครงกำรบนพื ้นที่เช่ำระยะยำว
–

นันจะท
้ ำกำรปิ ดบริ ษัทและชำระบัญชีเมื่อครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำระยะยำว เนื่องจำกอำจมีภำระตำมสัญญำเช่ำระยะ
ยำวที่ได้ ทำสัญญำไว้
สำหรับกลุม่ บริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ของกลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ ครอบครัวสวำทยำนนท์ ซึง่
ลักษณะโครงกำรเป็ นโครงกำรที่อยูอ่ ำศัยประเภททำวน์เฮำส์ และบ้ ำนแฝด ในจังหวัดกรงเทพฯ และปริ มณฑล (ดัง
รำยละเอียดโครงกำรใน ข้ อ 1.6

(2)

กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง

ผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย) กลุม่ บริ ษัทดังกล่ำวได้ ลงนำมในสัญญำป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ใน
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 14

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
นำมบริ ษัท กรรมกำร และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่* (ซึง่ รำยละเอียดของสัญญำปรำกฏอยูใ่ นส่วนที่ 2.2

–

ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในกำร

ประกอบธุรกิจ) โดยสัญญำไม่มเี งื่อนไขให้ กลุม่ บริษัทดังกล่ำวดำเนินกำรปิ ดบริ ษัท เนื่องจำกลักษณะโครงกำรเป็ นโครงกำร
ที่อยูอ่ ำศัย และมีกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย คือ กลุม่ ลูกค้ ำระดับล่ำง โดยทำเลที่ตงของโครงกำรมิ
ั้
ได้ อยูบ่ นเส้ นทำงคมนำคม
หลัก ซึง่ ดำเนินกำรมำก่อนที่ครอบครัวสวำทยำนนท์จะเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริ ษัทฯ
สำหรับกลุม่ บริ ษัท และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึง่ ถือครองที่ดินเปล่ำ หรื อ สิทธิกำรเช่ำระยะยำว
อยูน่ นจะด
ั ้ ำเนินกำรให้ ลงนำมในสัญญำให้ สทิ ธิในกำรปฏิเสธก่อน (ซึง่ รำยละเอียดของสัญญำปรำกฏอยูใ่ นส่วนที่ 2.2

–

ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ) ซึง่ ให้ สทิ ธิบริ ษัทฯ ในกำรซื ้อที่ดิน หรื อ สิทธิกำรเช่ำระยะยำวเป็ นลำดับแรกตำมรำคำ
ซื ้อขำยปกติซงึ่ เป็ นลักษณะธุรกรรมทัว่ ไปเสมือนหนึง่ กระทำกับบุคคลภำยนอก โดยกลุม่ บริษัทที่ถือครองที่ดินและบุคคลที่
เกี่ยวข้ องได้ ลงนำมในสัญญำไม่แข่งขัน นอกจำกนี ้กลุม่ บริษัททีถ่ ือครองที่ดินจะดำเนินกำรปิ ดบริษัทและชำระบัญชีให้ แล้ ว
เสร็ จหลังจำกหมดภำระในกำรถือครองที่ดิน
3.2) นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในบริษัท
ณ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 24 มกรำคม 2557 ได้ พจิ ำรณำอนุมตั ิ

นโยบำยกำร

ใช้ ข้อมูลภำยในของบริ ษัทซึง่ ระบุให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำนและลูกจ้ ำงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะต้ องรักษำ
ควำมลับ และ/หรื อข้ อมูลภำยในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และต้ องจะต้ องไม่นำควำมลับ และ/หรื อข้ อมูลภำยในของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วำ่ ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้ อม และไม่วำ่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม อนึง่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมมำภิบำลที่ดี ณ กำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2557 ประธำนกรรมกำรได้ เสนอให้ กรรมกำรบริษัท และผู้บริ หำรรำยงำนกำรถือครองที่ดินที่
พบว่ำอำจมีควำมขัดแย้ งกับโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของบริ ษัทในอนำคต
นอกจำกนี ้อ้ ำงถึงพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์มำตรำ 89/11 89/12 และ 89/13 ห้ ำม
กรรมกำรบริษัทหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องนำข้ อมูลของบริ ษัทฯ

ไปใช้ เพื่อผลประโยชน์ทำงกำรเงินอื่น นอกเหนือจำกที่พงึ ได้

ตำมปกติ หรื อใช้ ข้อมูลดังกล่ำวอันเป็ นผลทำให้ บริ ษัทอำจเกิดควำมเสียหำย
*ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้นในผู้ออกหลักทรัพย์เกินกว่ำร้ อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ออกหลักทรัพย์ กำรถือหุ้นดังกล่ำวให้ นบั
รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย ตำมนิยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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