แบบ 81-1-IPO

แบบรายงานผลการขายหุ้น
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ชื่ อผูเ้ สนอขายหุน้
ศรี นานาพร มาร์ เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
1.2 ชื่ อบริ ษทั ที่ออกหุน้
ศรี นานาพร มาร์ เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
1.3 ชื่ อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
1.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้
11/05/2021
1.5 วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี้ชวน
18/02/2021
1.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ 05/07/2021
1.7 ระยะเวลาการจองซื้ อและชาระเงินค่าซื้ อหุน้ ตั้งแต่ วันที่
07/07/2021
ถึงวันที่ 14/07/2021
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับสาระสาคัญของหุ้น
2.1 กรณี ทวั่ ไป
2.1.1 ประเภทหุน้ ที่เสนอขาย
หุน้ สามัญ
2.1.2 จานวนหุน้ ที่เสนอขาย
240,000,000
2.1.3 มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ต่อหน่วย
0.50
2.1.4 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
9.20
2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด
2,208,000,000.00
2.2 กรณี ที่มีการจัดสรรหุน้ เกินจานวน (Greenshoe Option)
2.2.1 ชื่อผูจ้ ดั หาหุน้ ส่วนเกิน
2.2.2 จานวนหุน้ ที่จดั สรรเกิน
2.2.3 ชื่อผูใ้ ห้สิทธิ ซ้ื อหุน้ (option)
2.2.4 จานวนหุน้ ที่ให้สิทธิ ตาม 2.2.3
2.2.5 จานวนหุน้ ที่เกิดจากการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ ตาม 2.2.3
2.2.6 จานวนหุน้ ที่ผจู ้ ดั หาหุน้ ส่วนเกินซื้ อจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพือ่ การส่งมอบ
2.2.7 ระยะเวลาในการจัดหาหุน้ ส่วนเกินเพือ่ ส่งมอบแก่ผใู้ ห้ยมื หรื อผูล้ งทุน ตั้งแต่ วันที่
ถึงวันที่

แบบ 81-1-IPO
3. ผลการเสนอขายหุ้น
ผลการจองซื้ อ
ประเภทของผูล้ งทุน
1. ผูล้ งทุนสัญชาติไทย
- ผูล้ งทุนสถาบัน
- นิ ติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
2. ผูล้ งทุนต่างประเทศ
- ผูล้ งทุนสถาบัน
- นิ ติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
รวม

จานวนผูจ้ องซื้ อ (ราย) จานวนหุน้ ที่จองซื้ อ

ผลการจัดสรร
คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

1,579
3
2,487

73,447,200
97,000
147,958,700

30.60
0.04
61.65

12

17,901,900
595,200
240,000,000

7.46
0.25
100.00

7
4,088

จานวนผูจ้ องซื้ อที่
ได้รับการจัดสรร
(ราย)

จานวนหุน้ ที่ได้รับ
การจัดสรร

คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

1,579
3
2,487

73,447,200
97,000
147,958,700

30.60
0.04
61.65

12

17,901,900
595,200
240,000,000

7.46
0.25
100.00

7
4,088

หมายเหตุ

แบบ 81-1-IPO
4. รายชื่อผู้ทไี่ ด้ รับการจัดสรรหุ้น
4.1 บุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในจานวนสู งสุ ดยี่สิบอันดับแรก
ลาดับ
ที่มาของการจัดสรร
ชื่อ
ที่
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
1
นาย สมพงษ์ ชลคดีดารงกุล
2
นาง วารุ ณี ชลคดีดารงกุล
3
นาย อัฏฐพล สิ ทธิ พงศ์ธนกุล
4
นางสาว วีรวัลย์ เซี่ยงว่อง
5
นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล
6
นาง ยุพา ธารงวิทวัสพงศ์
7
นาย วสุพล ธารกกาญจน์
8
นาย ธันภ์วาจ์ รุ่ งสิ ทธิมงคล
9
นาย ธเนศ พงษ์อชั ฌา
10
นาย วรุ ตม์ ธรรมาวรานุ คุปต์
ผูม้ ีอุปการคุณประเภท (1)
11
นาย ภาวัส จึงทรัพย์ไพศาล
12
นาย ปิ ยพัทธ์ พรพิพฒั น์พงศ์
13
นาย มนชัย พงศ์สถาบดี
ผูม้ ีอุปการคุณประเภท (3)
14
นาย นิ วฒั น์ กาญจนภูมินทร์
กรรมการบริ ษทั
15
นาย สาโรจน์ รัศมีชวลิต
16
นาย ชนันท์กรณ์ สถิรประภากุล
17
นาย กรธัช พิรัญเจริ ญ
18
นางสาว ลัลน์ลลิต ไมตรี วิทยานนท์
ผูม้ ีอุปการคุณประเภท (1)
19
นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์
20
นางสาว นิ ภา กิจสวัสดิ์ไพศาล
ผูม้ ีอุปการคุณประเภท (1)
21
นาย มานะ สัจจะสนทิศ
ผูม้ ีอุปการคุณประเภท (1)
รวม

ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

จานวนหุน้ ที่ได้รับ
การจัดสรร
11,000,000
4,800,000
1,120,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
800,000
775,000
717,700
700,000
700,000
700,000
653,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000

มูลค่าหุน้ ที่ได้รับ
จัดสรร(บาท)
101,200,000.00
44,160,000.00
10,304,000.00
9,200,000.00
9,200,000.00
9,200,000.00
9,200,000.00
9,200,000.00
7,360,000.00
7,130,000.00
6,602,840.00
6,440,000.00
6,440,000.00
6,440,000.00
6,007,600.00
5,520,000.00
5,520,000.00
5,520,000.00
5,520,000.00
5,520,000.00
5,520,000.00

คิดเป็ นร้ อยละของ
การเสนอขาย (%)
4.58
2.00
0.47
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.33
0.32
0.30
0.29
0.29
0.29
0.27
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

30,565,700

281,204,440.00

12.74

หมายเหตุ 1. หากผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจานวนหลายรายให้เปิ ดเผยรายชื่อทั้งหมด
2. รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรที่ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการนี้ ไม่รวมถึงผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ และส่วนที่ได้แบ่งแยกไว้เป็ นการเฉพาะเพือ่ จัดสรรให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน หรื อกรรมการและพนักงานของ
บริ ษทั ที่ออกหุน้
3. ในช่องที่มาของการจัดสรร หากได้รับจัดสรรจากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ให้ระบุลกั ษณะการมีอุปการคุณ ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน และหากได้รับจัดสรรจากผูจ้ ดั
จาหน่ าย หลักทรัพย์ ให้ทาเครื่ องหมาย “ / ”

แบบ 81-1-IPO
4. รายชื่อผู้ทไี่ ด้ รับการจัดสรรหุ้น
4.2 ผูล้ งทุนสถาบันที่ได้รับการจัดสรรในจานวนสู งสุ ดยีส่ ิ บอันดับแรก
ลาดับ
ชื่อ
ที่
1 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
2 บริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
3 บริ ษทั เมืองไทยประกันชี วิต จากัด (มหาชน)
4 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
5 บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชี วิต จากัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิ ชย์ จากัด
6 AIA COMPANY LIMITED- EQAP-D FUND 1
7 สานักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิ ชย์ จากัด
8 กองทุนเปิ ด ไทยพาณิ ชย์หุน้ ระยะยาวปั นผล 70/30
9 กองทุนเปิ ด กรุ งศรี หุน้ ระยะยาวปั นผล LTF
10 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
11 กองทุนเปิ ด เค หุน้ ระยะยาวปั นผล
12 AIA COMPANY LIMITED- EQTG-D FUND 1
13 บริ ษทั กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
14 สานักงานประกันสังคม โดย บลจ.กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
15 กองทุนเปิ ด ไทยพาณิ ชย์หุน้ ระยะยาว พลัส
16 กองทุนเปิ ด ไทยพาณิ ชย์หุน้ ทุนปั นผล
17 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5
18 FWD LIFE INSURANCE PCL-ONSHORE
19 กองทุนเปิ ด ไทยพาณิ ชย์หุน้ ทุนเพือ่ การเลี้ยงชี พ
20 กองทุนเปิ ด เค 70:30 หุน้ ระยะยาวปั นผล

จานวนหุน้ ที่ได้รับ มูลค่าหุน้ ที่ได้รับ
คิดเป็ นร้อยละของ
การจัดสรร
จัดสรร(บาท)
การเสนอขาย (%)
12,649,100
116,371,720.00
5.27
4,713,300
43,362,360.00
1.96
2,969,100
27,315,720.00
1.24
1,658,800
15,260,960.00
0.69
1,443,900
13,283,880.00
0.60
1,390,400
12,791,680.00
0.58
1,324,100
12,181,720.00
0.55
1,134,500
10,437,400.00
0.47
1,061,700
9,767,640.00
0.44
1,044,200
9,606,640.00
0.44
1,030,100
9,476,920.00
0.43
1,021,900
9,401,480.00
0.43
1,000,000
9,200,000.00
0.42
963,300
8,862,360.00
0.40
959,500
8,827,400.00
0.40
916,400
8,430,880.00
0.38
901,100
8,290,120.00
0.38
900,000
8,280,000.00
0.38
873,800
8,038,960.00
0.36
853,300
7,850,360.00
0.36
รวม

หมายเหตุ 1. หากผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจานวนหลายรายให้เปิ ดเผยรายชื่อทั้งหมด
2. รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรที่ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการนี้ ไม่รวมถึงผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์

38,808,500

357,038,200.00

16.17

แบบ 81-1-IPO
4. รายชื่อผู้ทไี่ ด้ รับการจัดสรรหุ้น
4.3 จานวนหุน้ ทั้งหมดที่จดั สรรให้แก่ผมู้ ีอุปการคุณ
ประเภทที่

ลักษณะของการมีอุปการคุณ

จานวนผูไ้ ด้รับจัดสรร

1

บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิ ติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์อนั ดีทางการค้ากับบริ ษทั ฯ
และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ทางการค้า ผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า ผูค้ า้ ปลีก
สิ นค้า ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ ผูร้ ับจ้างผลิต หุน้ ส่วนทางธุ รกิจ คูส่ ญ
ั ญาทางการค้า หรื อผู้
ที่มีความสัมพันธ์อนั ดีทางการค้าด้านอื่น ๆ กับบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย เป็ น
ต้น

2

บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิ ติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ดา้ นการจัดการหาแหล่ง
เงินทุนให้กบั บริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย เช่น สถาบันการเงิน หรื อผูใ้ ห้สินเชื่อ
เป็ นต้น

3

บุคคลธรรมดา และ/หรื อนิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็ นผูใ้ ห้
คาปรึ กษา หรื อคาแนะนาหรื อช่วยเหลือในการดาเนิ นธุ รกิจด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ
และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยนับตั้งแต่ช่วงเริ่ มต้นดาเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบนั เช่น การ
จัดตั้งบริ ษทั ฯ การบริ หารธุรกิจ การผลิต การทาการตลาดและการโฆษณาการขาย
การขนส่ง บัญชี และการเงิน การลงทุน กฎหมายและภาษี เป็ นต้น
รวม

จานวนหุน้ ที่ได้รับจัดสรร

85

-

12,661,300

-

มูลค่าหุน้ ที่ได้รับจัดสรร

คิดเป็ นร้อยละของการเสนอ
ขาย (%)

116,483,960.00

-

5.28

-

231

23,053,600

212,093,120.00

9.61

316

35,714,900

328,577,080.00

14.88

หมายเหตุ 1. ผูท้ ี่ตอ้ งจัดทาข้อมูลตามตารางนี้ คือ ผูเ้ สนอขายหุน้ ที่มีการแบ่งแยกหุน้ บางส่วนไว้สาหรับจัดสรรให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณ โดยไม่นบั รวมถึงส่วนที่แบ่งแยกไว้เป็ นการเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่ออกหุน้ หรื อลูกค้าที่มีบญั ชีและมีการซื้อขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขายหุน้ ในครั้งนี้ (ถ้ามี)
2. ข้อมูลที่แสดงในตารางนี้ ให้แสดงเป็ นยอดสะสมจาแนกตามลักษณะของการมีอุปการคุณที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน

แบบ 81-1-IPO
5. การจัดสรรหุ้นให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษทั ในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
5.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม บริ ษทั ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ที่ออก
หุน้
ลาดับ
ชื่ อ
ที่
1 นายนิวฒั น์ กาญจนภูมินทร์
2 นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ
3 นายวิโรจน์ วชิ รเดชกุล
4 นายวิระ จึงเจริ ญสุข

ตาแหน่งหรื อความสัมพันธ์ จานวนหุน้ ที่ได้รับการจัดสรร
กรรมการ
กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
รวม

700,000
500,000
500,000
20,000
1,720,000

คิดเป็ นร้อยละของการเสนอ
ขาย (%)
0.29
0.21
0.21
0.01
0.43

แบบ 81-1-IPO
5. การจัดสรรหุ้นให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริ ษทั ในเครือ และผู้ที่เกีย่ วข้อง
5.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม บริ ษทั ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จาหน่าย
หลักทรัพย์
ลาดับ
จานวนหุ ้นที่ได้รับการ
คิดเป็ นร้อยละของการ
ชื่อ
ตาแหน่งหรื อความสัมพันธ์
ที่
จัดสรร
เสนอขาย (%)
1 ไม่มี
2 ไม่มี
3 ไม่มี
4 ไม่มี
-

แบบ 81-1-IPO
6. จานวนเงินสุ ทธิทผี่ ้เู สนอขายได้รับจากการเสนอขายหุ้น
จานวนเงินที่ผเู้ สนอขายได้รับจากการเสนอขายหุน้ หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่าย จัดพิมพ์หนังสื อชี้ชวน ค่าที่ปรึ กษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนถึงวันที่
ยืน่ รายงานนี้
จานวนเงินที่บริ ษทั ที่ออกหุน้ ได้รับ ประมาณ (ล้านบาท)
2,138.10
7. ผลการจัดจาหน่ ายของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ลาดับที่

ชื่อผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์

1 บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
2 บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
3 บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
4 บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
5 บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)
6 บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
รวม

จานวนหน่วย
ที่รับจัดจาหน่าย
168,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000
2,000,000
240,000,000

จานวนหน่วย
ที่ซ้ือไว้เอง
-

จานวนหน่วยที่ซ้ือไว้เอง
คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)
-

