
แบบ 81-1-IPO

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ช่ือผูเ้สนอขายหุน้ ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน)

1.2 ช่ือบริษทัท่ีออกหุน้ ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั (มหาชน)

1.3 ช่ือท่ีปรึกษาทางการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)

1.4 วนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้ 11/05/2021

1.5 วนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 18/02/2021

1.6 วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 05/07/2021

1.7 ระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินค่าซ้ือหุน้ ตั้งแต่ วนัท่ี 07/07/2021

ถึงวนัท่ี 14/07/2021

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระส าคัญของหุ้น

2.1 กรณีทัว่ไป

2.1.1 ประเภทหุน้ท่ีเสนอขาย หุน้สามญั

2.1.2 จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 240,000,000                                                 

2.1.3 มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต่้อหน่วย 0.50                                                              

2.1.4 ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย 9.20                                                              

2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด 2,208,000,000.00                                         

2.2 กรณีท่ีมีการจดัสรรหุน้เกินจ านวน (Greenshoe Option)

2.2.1 ช่ือผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน

2.2.2 จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเกิน

2.2.3 ช่ือผูใ้ห้สิทธิซ้ือหุน้ (option) 

2.2.4 จ านวนหุน้ท่ีให้สิทธิตาม 2.2.3 

2.2.5 จ านวนหุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตาม 2.2.3

2.2.6 จ านวนหุน้ท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินซ้ือจากตลาดหลกัทรัพย ์ฯ เพ่ือการส่งมอบ

2.2.7 ระยะเวลาในการจดัหาหุน้ส่วนเกินเพ่ือส่งมอบแก่ผูใ้ห้ยมืหรือผูล้งทุน ตั้งแต่        วนัท่ี 

ถึงวนัท่ี

แบบรายงานผลการขายหุ้น

 



3. ผลการเสนอขายหุ้น

จ านวนผูจ้องซ้ือ (ราย) จ านวนหุน้ท่ีจองซ้ือ
คิดเป็นร้อยละของ

การเสนอขาย (%)

จ านวนผูจ้องซ้ือท่ี

ไดรั้บการจดัสรร 

(ราย)

จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บ

การจดัสรร

คิดเป็นร้อยละของ

การเสนอขาย (%)

1. ผูล้งทุนสญัชาติไทย

- ผูล้งทุนสถาบนั 1,579                        73,447,200               30.60                        1,579                        73,447,200               30.60                        

- นิติบุคคล 3                                97,000                      0.04                          3                                97,000                      0.04                          

- บุคคลธรรมดา 2,487                        147,958,700             61.65                        2,487                        147,958,700             61.65                         

2. ผูล้งทุนต่างประเทศ

- ผูล้งทุนสถาบนั 12                              17,901,900               7.46                          12                              17,901,900               7.46                          

- นิติบุคคล -                            -                            -                            -                            -                            -                            

- บุคคลธรรมดา 7                                595,200                    0.25                          7                                595,200                    0.25                           

รวม                          4,088               240,000,000                        100.00                          4,088               240,000,000                        100.00 

ผลการจองซ้ือ ผลการจดัสรร

ประเภทของผูล้งทุน หมายเหตุ

แบบ 81-1-IPO



4. รายช่ือผู้ทีไ่ด้รับการจัดสรรหุ้น

4.1 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรในจ านวนสูงสุดยี่สิบอนัดบัแรก

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์ ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย์

1 นาย สมพงษ ์ชลคดีด ารงกลุ / 11,000,000               101,200,000.00        4.58                           

2 นาง วารุณี ชลคดีด ารงกลุ / 4,800,000                 44,160,000.00          2.00                           

3 นาย อฏัฐพล สิทธิพงศธ์นกลุ / 1,120,000                 10,304,000.00          0.47                           

4 นางสาว วีรวลัย ์เซ่ียงว่อง / 1,000,000                 9,200,000.00            0.42                           

5 นาย สมบติั ลีสวสัด์ิตระกลู / 1,000,000                 9,200,000.00            0.42                           

6 นาง ยพุา ธ ารงวิทวสัพงศ์ / 1,000,000                 9,200,000.00            0.42                           

7 นาย วสุพล ธารกกาญจน์ / 1,000,000                 9,200,000.00            0.42                           

8 นาย ธนัภว์าจ ์รุ่งสิทธิมงคล / 1,000,000                 9,200,000.00            0.42                           

9 นาย ธเนศ พงษอ์ชัฌา / 800,000                    7,360,000.00            0.33                           

10 นาย วรุตม ์ธรรมาวรานุคุปต์ ผูมี้อุปการคุณประเภท (1) / 775,000                    7,130,000.00            0.32                           

11 นาย ภาวสั จึงทรัพยไ์พศาล / 717,700                    6,602,840.00            0.30                           

12 นาย ปิยพทัธ์ พรพิพฒัน์พงศ์ / 700,000                    6,440,000.00            0.29                           

13 นาย มนชยั พงศส์ถาบดี ผูมี้อุปการคุณประเภท (3) 700,000                    6,440,000.00            0.29                           

14 นาย นิวฒัน์ กาญจนภูมินทร์ กรรมการบริษทั 700,000                    6,440,000.00            0.29                           

15 นาย สาโรจน์ รัศมีชวลิต / 653,000                    6,007,600.00            0.27                           

16 นาย ชนนัทก์รณ์ สถิรประภากลุ / 600,000                    5,520,000.00            0.25                           

17 นาย กรธชั พิรัญเจริญ / 600,000                    5,520,000.00            0.25                           

18 นางสาว ลลัน์ลลิต ไมตรีวิทยานนท์ ผูมี้อุปการคุณประเภท (1) / 600,000                    5,520,000.00            0.25                           

19 นาย ณฐัภทัร ศุภนนัตฤกษ์ / 600,000                    5,520,000.00            0.25                           

20 นางสาว นิภา กิจสวสัด์ิไพศาล ผูมี้อุปการคุณประเภท (1) 600,000                    5,520,000.00            0.25                           

21 นาย มานะ สจัจะสนทิศ ผูมี้อุปการคุณประเภท (1) 600,000                    5,520,000.00            0.25                           

               30,565,700         281,204,440.00                          12.74 รวม

หมายเหตุ    1.  หากผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจ านวนหลายรายให้เปิดเผยรายช่ือทั้งหมด

                    2.  รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรท่ีตอ้งเปิดเผยในรายการน้ี ไมร่วมถึงผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์และส่วนท่ีไดแ้บ่งแยกไวเ้ป็นการเฉพาะเพ่ือจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั หรือกรรมการและพนกังานของ

บริษทัท่ีออกหุน้  

                    3. ในช่องท่ีมาของการจดัสรร หากไดรั้บจดัสรรจากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยใ์ห้ระบุลกัษณะการมีอุปการคุณ ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือช้ีชวน และหากไดรั้บจดัสรรจากผูจ้ดั

จ  าหน่าย หลกัทรัพย ์ให้ท  าเคร่ืองหมาย “ / ”

แบบ 81-1-IPO

ท่ีมาของการจดัสรรล าดบั

ท่ี
ช่ือ

จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บ

การจดัสรร

มลูคา่หุน้ท่ีไดรั้บ

จดัสรร(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ

การเสนอขาย (%)



4. รายช่ือผู้ทีไ่ด้รับการจัดสรรหุ้น

4.2  ผูล้งทุนสถาบนัท่ีไดรั้บการจดัสรรในจ านวนสูงสุดยีสิ่บอนัดบัแรก

ล าดบั

ท่ี
ช่ือ

จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บ

การจดัสรร

มูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บ

จดัสรร(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ

การเสนอขาย (%)

1 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 12,649,100               116,371,720.00        5.27                          

2 บริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 4,713,300                 43,362,360.00          1.96                          

3 บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 2,969,100                 27,315,720.00          1.24                          

4 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 1,658,800                 15,260,960.00          0.69                          

5 บริษทั เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย ์จ  ากดั 1,443,900                 13,283,880.00          0.60                          

6 AIA COMPANY LIMITED- EQAP-D FUND 1 1,390,400                 12,791,680.00          0.58                          

7 ส านกังานประกนัสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย ์จ  ากดั 1,324,100                 12,181,720.00          0.55                          

8 กองทุนเปิด ไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวปันผล 70/30 1,134,500                 10,437,400.00          0.47                          

9 กองทุนเปิด กรุงศรีหุน้ระยะยาวปันผล LTF 1,061,700                 9,767,640.00            0.44                          

10 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 1,044,200                 9,606,640.00            0.44                          

11 กองทุนเปิด เค หุน้ระยะยาวปันผล 1,030,100                 9,476,920.00            0.43                          

12 AIA COMPANY LIMITED- EQTG-D FUND 1 1,021,900                 9,401,480.00            0.43                          

13 บริษทั กลัฟ์ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 1,000,000                 9,200,000.00            0.42                          

14 ส านกังานประกนัสังคม โดย บลจ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 963,300                    8,862,360.00            0.40                          

15 กองทุนเปิด ไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาว พลสั 959,500                    8,827,400.00            0.40                          

16 กองทุนเปิด ไทยพาณิชยหุ์น้ทุนปันผล 916,400                    8,430,880.00            0.38                          

17 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 901,100                    8,290,120.00            0.38                          

18 FWD LIFE INSURANCE PCL-ONSHORE 900,000                    8,280,000.00            0.38                          

19 กองทุนเปิด ไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 873,800                    8,038,960.00            0.36                          

20 กองทุนเปิด เค 70:30 หุน้ระยะยาวปันผล 853,300                    7,850,360.00            0.36                          

                38,808,500          357,038,200.00                          16.17 

หมายเหตุ     1. หากผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจ านวนหลายรายให้เปิดเผยรายช่ือทั้งหมด

                     2. รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรท่ีตอ้งเปิดเผยในรายการน้ี ไม่รวมถึงผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย์

รวม

แบบ 81-1-IPO



4. รายช่ือผู้ทีไ่ด้รับการจัดสรรหุ้น

4.3 จ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูมี้อุปการคุณ

ประเภทท่ี ลกัษณะของการมีอุปการคุณ จ านวนผูไ้ดรั้บจดัสรร จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรร มูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรร
คิดเป็นร้อยละของการเสนอ

ขาย (%)

1

บคุคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีทางการคา้กบับริษทัฯ 

และ/หรือ บริษทัยอ่ย เช่น ลูกคา้ เจา้หน้ีทางการคา้ ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ ผูค้า้ปลีก

สินคา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ผูรั้บจา้งผลิต หุน้ส่วนทางธุรกิจ คูส่ญัญาทางการคา้ หรือผู ้

ท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีทางการคา้ดา้นอ่ืน ๆ กบับริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย เป็น

ตน้

85                                          12,661,300                            116,483,960.00                    5.28                                       

2

บคุคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ดา้นการจดัการหาแหล่ง

เงินทนุใหก้บับริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย เช่น สถาบนัการเงิน หรือผูใ้หสิ้นเช่ือ 

เป็นตน้

-                                         -                                         -                                         -                                         

3

บคุคลธรรมดา และ/หรือนิติบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวกบัการเป็นผูใ้ห้

ค  าปรึกษา หรือค าแนะน าหรือช่วยเหลือในการด าเนินธุรกิจดา้นต่าง ๆ ของบริษทัฯ

 และ/หรือ บริษทัยอ่ยนบัตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบนั เช่น การ

จดัตั้งบริษทัฯ การบริหารธุรกิจ การผลิต การท าการตลาดและการโฆษณาการขาย

 การขนส่ง บญัชีและการเงิน การลงทุน กฎหมายและภาษี เป็นตน้

231                                        23,053,600                            212,093,120.00                    9.61                                       

                                         316                             35,714,900                      328,577,080.00                                       14.88 

แบบ 81-1-IPO

รวม

หมายเหตุ     1. ผูท่ี้ตอ้งจดัท าขอ้มูลตามตารางน้ี คือ ผูเ้สนอขายหุน้ท่ีมีการแบง่แยกหุน้บางส่วนไวส้ าหรับจดัสรรใหแ้ก่ผูมี้อุปการคุณ โดยไม่นบัรวมถึงส่วนท่ีแบง่แยกไวเ้ป็นการเฉพาะเพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีออกหุน้ หรือลูกคา้ท่ีมีบญัชีและมีการซ้ือขายหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยก่์อนการเสนอขายหุน้ในคร้ังน้ี (ถา้มี) 

                     2. ขอ้มูลท่ีแสดงในตารางน้ี ใหแ้สดงเป็นยอดสะสมจ าแนกตามลกัษณะของการมีอุปการคุณท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน



5. การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ล าดบั

ท่ี
ช่ือ ต าแหน่งหรือความสมัพนัธ์ จ  านวนหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรร

คิดเป็นร้อยละของการเสนอ

ขาย (%)

1 นายนิวฒัน์ กาญจนภูมินทร์ กรรมการ 700,000                                0.29                                      

2 นายยงยทุธ เหลืองรัตนมาศ กรรมการ 500,000                                0.21                                      

3 นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล ผูบ้ริหาร 500,000                                0.21                                      

4 นายวิระ จึงเจริญสุข กรรมการ 20,000                                  0.01                                      

รวม                               1,720,000                                        0.43 

แบบ 81-1-IPO

5.1  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี มีความสมัพนัธ์กบับริษทัท่ีออก

หุน้



5. การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผู้ที่เกีย่วข้อง

ล าดบั

ท่ี
ช่ือ ต าแหน่งหรือความสมัพนัธ์

จ  านวนหุ้นท่ีไดรั้บการ

จดัสรร

คิดเป็นร้อยละของการ

เสนอขาย (%)

1 ไมมี่ -                                       

2 ไมมี่ -                                       

3 ไมมี่ -                                       

4 ไมมี่ -                                       

แบบ 81-1-IPO

5.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผูจ้ดัจ  าหน่าย

หลกัทรัพย์



6. จ านวนเงนิสุทธิทีผู้่เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหุ้น

จ านวนเงินท่ีบริษทัท่ีออกหุน้ไดรั้บ ประมาณ (ลา้นบาท) 2,138.10                               

7. ผลการจัดจ าหน่ายของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์

ล าดบัท่ี ช่ือผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย์
จ  านวนหน่วย

ท่ีรับจดัจ าหน่าย

จ านวนหน่วย

ท่ีซ้ือไวเ้อง

จ านวนหน่วยท่ีซ้ือไวเ้อง

คิดเป็นร้อยละของ

การเสนอขาย (%)

1 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั 168,000,000                         -                                        -                                  

2 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 20,000,000                           -                                        -                                  

3 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 20,000,000                           -                                        -                                  

4 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 20,000,000                           -                                        -                                  

5 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที จ  ากดั (มหาชน) 10,000,000                           -                                        -                                  

6 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 2,000,000                             -                                        -                                  

240,000,000                         -                                  -                                  

จ านวนเงินท่ีผูเ้สนอขายไดรั้บจากการเสนอขายหุน้หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย จดัพิมพห์นงัสือช้ีชวน ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ จนถึงวนัท่ี

ยืน่รายงานน้ี

รวม

แบบ 81-1-IPO
















