บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.3
กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
9. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
9.1
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 7 มกรำคม 2557 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 2,100,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน
4,200,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท โดยเป็ นทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว 1,500,000,000 บำท คิดเป็ น
จำนวน 3,000,000,000 หุ้น โดยบริ ษัทจะทำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น ให้ แก่
ประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะมีทนุ ทีเ่ รี ยกชำระแล้ ว 2,100,000,000
บำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ 4,200,000,000 หุ้น มูลค่ำทีต่ รำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท
9.2

โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 1 กันยำยน 2557 โครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นของบริ ษัทก่อนและหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนทัว่ ไป

มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. ครอบครัวมโนธรรมรักษำ/1
2. ครอบครัวสวำทยำนนท์/2
3. ครอบครัวรุ่งชีวำ/3
4. ครอบครัวนีรพิทกั ษ์ /4
5. แพทย์หญิงสรัญญำ ฐิ ติสรุ ิ ยำรักษ์ /5
6. นำยโกศล อิทธิกมลเลิศ
7. พ.ต.อ.ฐิ ติวฒ
ั น์ สุริยฉำย
8. นำยทรงวุฒิ ถวัลย์กิจดำรงค์
9. นำงสำวรสนันท์ หวังไพฑูรย์/6
10. นำงณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์/7
11. นำยเกียรติ อังคนำพร/8
รวมจำนวนหุ้น

ก่ อนการเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน หลังการเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1,680,000,000
56.00
1,680,000,000
40.00
540,000,000
18.00
540,000,000
12.86
360,000,000
12.00
360,000,000
8.57
180,000,000
6.00
180,000,000
4.29
60,000,000
2.00
60,000,000
1.43
45,000,000
1.50
45,000,000
1.07
45,000,000
1.50
45,000,000
1.07
45,000,000
1.50
45,000,000
1.07
30,000,000
1.00
30,000,000
0.71
9,000,000
0.30
9,000,000
0.21
6,000,000
0.20
6,000,000
0.14
3,000,000,000
100.00
3,000,000,000
71.43
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รายชื่อผู้ถอื หุ้น

ก่ อนการเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน หลังการเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
1,200,000,000
28.57

จำนวนหุ้นทีเ่ สนอขำยต่อประชำชน
ทัว่ ไป
รวมจำนวนหุ้นหลังกำรเสนอขำยต่อ
3,000,000,000
100.00
4,200,000,000 100.00
ประชำชนทัว่ ไป
/1
หมำยเหตุ :
ครอบครัวมโนธรรมรักษำ ประกอบไปด้ วย คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ คุณกิตยิ ำ มโนธรรมรักษำ
คุณปุณิกำ มโนธรรมรักษำ คุณวีระวิทย์ มโนธรรมรักษำ และคุณธีระชำติ มโนธรรมรักษำ
/2
ครอบครัวสวำทยำนนท์ ประกอบด้ วย คุณพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ คุณศุภวรรณ สวำทยำนนท์ และ
คุณมนุชนำถ นฤนำทดำรงค์
/3
ครอบครัวรุ่งชีวำ ประกอบด้ วย คุณยงศีล รุ่งชีวำ คุณณัฐพร รุ่งชีวำ และคุณอำนันท์ รุ่งชีวำ
/4
ครอบครัวนีรพิทกั ษ์ ประกอบด้ วย คุณพีระ นีระพิทกั ษ์ และคุณพิรุฬห์ นีระพิทกั ษ์
/5
บุตรสำวของ คุณสมยศ ฐิ ติสรุ ิ ยำรักษ์ (อดีตรองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)
/6
บุตรสำวของ คุณรังสรรค์ หวังไพฑูรย์ (ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำร)
/7
ภรรยำของ คุณสมยศ ฐิ ติสรุ ิ ยำรักษ์ (อดีตรองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส)
/8
พี่เขยของ คุณพมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์ (อดีตประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรด้ ำนกำรเงิน)
9.3

การออกหลักทรัพย์ อ่ ืนๆ
-ไม่มี-

9.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยหลังจำกหักภำษี และเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยและเงินสำรองอืน่ (ถ้ ำมี) อย่ำงไรก็ตำม
กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยูก่ บั ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำม
จำเป็ นในกำรใช้ เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน แผนกำรลงทุน และกำรขยำยธุรกิจในอนำคต สภำวะตลำด ควำม
เหมำะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนและกำรบริ หำรงำนของบริ ษัท โดยอยูภ่ ำยใต้ เงื่อนไขที่วำ่ บริ ษัท
จะต้ องมีเงินสดเพียงพอสำหรับกำรดำเนินธุรกิจ

และกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น

ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมกำรบริษัทที่อนุมตั ใิ ห้ จำ่ ยเงินปั นผลจะต้ องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมตั ิตอ่ ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
เว้ นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึง่ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจอนุมตั ใิ ห้ จำ่ ยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้ แล้ วให้
รำยงำนให้ ที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
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