
แบบ ��-�-IPO 
แบบรายงานผลการขายหุ้น 

�. ข้อมูลทั�วไป 
 1.1  ชื�อผูเ้สนอขายหุน้   บริษทั บริทาเนีย จาํกดั (มหาชน)      
 1.2  ชื�อบริษทัที�ออกหุน้   บริษทั บริทาเนีย จาํกดั (มหาชน)      
 1.3 ชื�อที�ปรึกษาทางการเงิน  บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)    
      บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     

1.4 วนัที�ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้               4 พฤศจิกายน 2564                                        
1.5 วนัที�ยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี6ชวน  30 กนัยายน 2564   
1.6 วนัที�แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี6ชวนมีผลใชบ้งัคบั 23 พฤศจิกายน 2564 
1.7 ระยะเวลาการจองซื6อและชาํระเงินค่าซื6อหุน้สาํหรับผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ออริจิ6น พร็อพเพอร์ตี6  จาํกดั (มหาชน) 

เฉพาะกลุ่มที�มีสิทธิไดรั้บจดัสรรหุน้ ตั6งแต่ วนัที�        7 – 9  ธนัวาคม 2564     
1.8 ระยะเวลาการจองซื6อและชาํระเงินค่าซื6อหุน้ระยะเวลาการจองซื6อและชาํระเงินสาํหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดั

จาํหน่ายหลกัทรัพย ์ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ นิติบุคคลที�สามารถเขา้ร่วมการสาํรวจความตอ้งการซื6อ (Book Building) 
ผูมี้อุปการคุณของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ออริจิ6น พร็อพเพอร์ตี6  จาํกดั 
(มหาชน)และบริษทัยอ่ยของบริษทั ออริจิ6น พร็อพเพอร์ตี6  จาํกดั (มหาชน) (ซึ�งไม่รวมบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทั
ฯ) และกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ตั6งแต่ วนัที�        NO - NQ  ธนัวาคม RQST 

 . ข้อมูลเกี�ยวกับสาระสําคญัของหุ้น 
2.1 กรณีทั�วไป 
 R.N.N  ประเภทหุน้ที�เสนอขาย                 หุน้สามญั           

  R.N.R  จาํนวนหุน้ที�เสนอขาย   252,650,000 หุน้       
  R.N.O  มูลค่าหุน้ที�ตราไวต้่อหน่วย  0.50 บาท          
  R.N.T  ราคาที�เสนอขายต่อหน่วย  10.50 บาท        

 R.N.Q  มูลค่าการเสนอขายทั6งหมด  2,652,825,000 บาท      
 

2.2 กรณีที�มีการจดัสรรหุน้เกินจาํนวน (Greenshoe Option) 
- ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(. ผลการเสนอขายหุ้น 

ประเภทของผู้ลงทุน 

ผลการจองซื-อ ผลการจดัสรร 

หมาย
เหตุ 

จาํนวนผู้จอง
ซื-อ (ราย) 

จาํนวนหุ้นที�
จองซื-อ 

คดิเป็นร้อย
ละของการ
เสนอขาย 

(% ) 

จาํนวนผู้จอง 
ซื-อที�ได้รับ
การจดัสรร 

(ราย) 

จาํนวนหุ้น 
ที�ได้รับการ

จดัสรร 

คดิเป็นร้อย
ละ 

ของการ
เสนอขาย 

(% ) 
1. ผูล้งทุนสญัชาติไทย 

- ผูล้งทุนสถาบนั 542 118,688,420 46.98 542 118,688,420 46.98 
- นิติบุคคล 102 12,588,143 4.98 102 12,588,143 4.98 
- บุคคลธรรมดา 8,260 116,533,033 46.12 8,260 116,533,033 46.12 

2. ผูล้งทุนต่างประเทศ 
- ผูล้งทุนสถาบนั 7 4,731,183 1.87 7 4,731,183 1.87 
- นิติบุคคล - - - - - - 
- บุคคลธรรมดา 27 109,221 0.04 27 109,221 0.04 

รวม 8,938 252,650,000 100.00 8,938 252,650,000 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

>. รายชื�อผู้ที�ได้รับการจดัสรรหุ้น 
    T.N บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที�ไดรั้บการจดัสรรในจาํนวนสูงสุดยี�สิบอนัดบัแรก  

ลําดบั
ที� 

ชื�อ 

ที�มาของการจดัสรร 

จาํนวนหุ้นที�ได้รับ
การจดัสรร 

มูลค่าหุ้นที�
ได้รับจดัสรร

(บาท) 

คดิเป็น
ร้อยละ
ของการ

เสนอขาย 
(% ) 

ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์ 

ผู้จดั
จาํหน่าย

หลักทรัพย์ 

1 นาย พีระพงศ ์จรูญเอก ผูถื้อหุน้เดิมของบมจ.
ออริจิ6น พร็อพเพอร์ตี6  

- 10,196,202 107,060,121 4.04 

2 บริษทั  ทุนพีรดา จาํกดั ผูถื้อหุน้เดิมของบมจ.
ออริจิ6น พร็อพเพอร์ตี6  

- 8,710,830 91,463,715 3.45 

3 นาย สมพงษ ์ชลคดีดาํรงกลุ ผูถื้อหุน้เดิมของบมจ.
ออริจิ6น พร็อพเพอร์ตี6  

/ 5,053,195 53,058,548 2.00 

4 นาย นเรศ งามอภิชน - / 4,000,000 42,000,000 1.58 

5 นาง อารดา จรูญเอก ผูถื้อหุน้เดิมของบมจ.
ออริจิ6น พร็อพเพอร์ตี6   

2,357,371 24,752,396 0.93 

6 นาย สมเกียรติ เอื6อพงศกิ์ติกลุ - / 2,000,000 21,000,000 0.79 

7 บริษทั  ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั ผูถื้อหุน้เดิมของบมจ.
ออริจิ6น พร็อพเพอร์ตี6  

- 1,210,293 12,708,077 0.48 

8 นาง วรพรรณ จึงทรัพยไ์พศาล - / 1,000,000 10,500,000 0.40 

8 นาย วชิยั วชิรพงศ ์ - / 1,000,000 10,500,000 0.40 

9 นาย สุพฒัน์ พฒันศิริมงคล - / 704,900 7,401,450 0.28 

10 นาง จารุณี ชินวงศว์รกลุ - / 576,500 6,053,250 0.23 

11 นาง วารุณี ชลคดีดาํรงกลุ ผูถื้อหุน้เดิมของบมจ.
ออริจิ6น พร็อพเพอร์ตี6  

/ 567,062 5,954,151 0.22 

12 น.ส. โสภิดา จิรสาธิต - / 476,100 4,999,050 0.19 

12 นาง แพรธิดา จีระพรประภา - / 476,100 4,999,050 0.19 

12 นาย ชาตรี โอฬารวนิช - / 476,100 4,999,050 0.19 

12 นาย ชูชยั จึงเจริญสุขยิ�ง - / 476,100 4,999,050 0.19 

12 นาย ฐกรฐ ์กาญจนากร - / 476,100 4,999,050 0.19 

12 นาย ณกรณ์ กรณ์หิรัญ - / 476,100 4,999,050 0.19 

12 นาย นพรัตน์ เอื6อพิพฒันากลู - / 476,100 4,999,050 0.19 

12 นาย รัชตช์ยตุม ์จีระพรประภา - / 476,100 4,999,050 0.19 

12 นาย ศิรประเสริฐ จีระพรประภา - / 476,100 4,999,050 0.19 

12 นาย เอกชยั กญุชร - / 476,100 4,999,050 0.19 



 

ลําดบั
ที� 

ชื�อ 

ที�มาของการจดัสรร 

จาํนวนหุ้นที�ได้รับ
การจดัสรร 

มูลค่าหุ้นที�
ได้รับจดัสรร

(บาท) 

คดิเป็น
ร้อยละ
ของการ

เสนอขาย 
(% ) 

ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์ 

ผู้จดั
จาํหน่าย

หลักทรัพย์ 

13 นาย ประทีป กิตติวจิิตร ผูมี้อุปการคุณของ
บริษทัฯ 1/  

475,000 4,987,500 0.19 

14 นาย อฏัฐพล สิทธิพงศธ์นกลุ - / 430,000 4,515,000 0.17 

15 น.ส. ษุภภภา กลุวฒันโยธิน - / 400,000 4,200,000 0.16 

15 นาย สมนึก พิพิธรังษี - / 400,000 4,200,000 0.16 

16 นาย วฒัน์ชยั มงคลศรีสวสัดิd  - / 380,900 3,999,450 0.15 

17 นาย ขจร พนารัตน์ - / 350,000 3,675,000 0.14 

18 น.ส. ธิดา แกว้บุตตา โดย บริษทั
หลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที จาํกดั 
(มหาชน) 

ผูถื้อหุน้เดิมของบมจ.
ออริจิ6น พร็อพเพอร์ตี6  

/ 349,205 3,666,653 0.14 

19 นาย อดิเรก ปฏิทศัน์ โดย บริษทั
หลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที จาํกดั 
(มหาชน) 

ผูถื้อหุน้เดิมของบมจ.
ออริจิ6น พร็อพเพอร์ตี6  

/ 324,352 3,405,696 0.13 

20 น.ส. พสุชกร พงษเ์สวลกัษณ์ - / 300,000 3,150,000 0.12 

20 นาง จงดี รวมลาภ - / 300,000 3,150,000 0.12 

20 นาย จกัรพนัธ์ุ โฆษิตชูตระกลู - / 300,000 3,150,000 0.12 

20 นาย ปิยวฒัน์ ยงสวสัดิd วาณิชย ์ - / 300,000 3,150,000 0.12 

20 นาย เศรษฐกร ศรีวรกลุ - / 300,000 3,150,000 0.12 

รวม 46,746,810 490,841,505 18.50 

 1/ ผูมี้อุปการคุณของบริษทัฯ  ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางการคา้กบับริษทัฯ เช่น ลูกคา้
คู่สญัญา บริษทัคู่คา้ ผูจ้ดัหาสินคา้/บริการ ที�ใชใ้นธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เจา้หนี6การคา้  ตวัแทนจาํหน่าย ผูรั้บจา้ง
ผลิต หุน้ส่วนทางธุรกิจ ผูใ้หก้ารสนบัสนุนขอ้มูลทางธุรกิจ ผูแ้นะนาํลูกคา้และธุรกิจในกลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย เป็นตน้ ทั6งที�เคยติดต่อในอดีต และในปัจจุบนั ผูที้�ช่วยใหค้าํแนะนาํหรือมีส่วนร่วมในการพฒันาธุรกิจดา้นต่างๆ ของ
กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และผูที้�บริษทัพิจารณาแลว้วา่ไดส้ร้างประโยชน์ใหก้ลุ่มบริษทัในการประกอบธุรกิจทั6งทางตรง 
และ/หรือ ทางออ้ม 
  หมายเหตุ     
N.  หากผูที้�ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจาํนวนหลายรายใหเ้ปิดเผยรายชื�อทั6งหมด 
R.  รายชื�อผูที้�ไดรั้บการจดัสรรที�ตอ้งเปิดเผยในรายการนี6  ไม่รวมถึงผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์และส่วนที�ไดแ้บ่งแยกไวเ้ป็นการ

เฉพาะเพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั หรือกรรมการและพนกังานของบริษทัที�ออกหุน้   
3.  ในช่องที�มาของการจดัสรร หากไดรั้บจดัสรรจากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยใ์หร้ะบุลกัษณะการมีอุปการคุณตามที�แสดงไวใ้นแบบแสดง

รายการขอ้มูลและหนงัสือชี6ชวน และหากไดรั้บจดัสรรจากผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ใหท้าํเครื�องหมาย “ / ” 



 

    4.2  ผูล้งทุนสถาบนัที�ไดรั้บการจดัสรรในจาํนวนสูงสุดยี�สิบอนัดบัแรก 

ลําดบั
ที� 

ชื�อ 
จาํนวนหุ้นที�

ได้รับการ
จดัสรร 

มูลค่าหุ้นที�
ได้รับจดัสรร

(บาท) 

คดิเป็นร้อย
ละของการ
เสนอขาย 

(% ) 

1 สาํนกังานประกนัสงัคม 7,247,114 76,094,697 2.87 
2 กองทุนเปิด  บวัหลวงหุน้ระยะยาว 4,870,500 51,140,250 1.93 
3 บริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 4,643,581 48,757,601 1.84 
4 บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 3,199,772 33,597,606 1.27 
5 กองทุนเปิด  ธนชาตหุน้ทุน 3,152,742 33,103,791 1.25 
6 กองทุนเปิด  วรรณ พลสั วรรณ 3,150,000 33,075,000 1.25 
7 กองทุนเปิด  เค หุน้ระยะยาวปันผล 3,014,800 31,655,400 1.19 
8 กองทุนเปิด  เค 70:30 หุน้ระยะยาวปันผล 2,782,400 29,215,200 1.10 

9 
กองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ  พนกังานธนาคารเพื�อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรซึ�งจดทะเบียนแลว้ 

2,279,000 23,929,500 0.90 

10 กองทุนเปิด  เค หุน้ทุนบริพตัรเพื�อการเลี6ยงชีพ 2,258,980 23,719,290 0.89 
11 กองทุนเปิด  ทิสโกหุ้น้ระยะยาว 2,257,500 23,703,750 0.89 
12 กองทุนเปิด  เค หุน้ระยะยาว 1,822,800 19,139,400 0.72 
13 กองทุนเปิด  เค หุน้ทุนเพื�อการเลี6ยงชีพ 1,818,800 19,097,400 0.72 
14 กองทุนเปิด  บรรษทัภิบาล หุน้ระยะยาว 1,783,000 18,721,500 0.71 

15 
กองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ  พนกังาน บริษทั โทรคมนาคม
แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) เพื�อพนกังาน ทีโอที ซึ� งจดทะเบียน
แลว้ 

1,748,000 18,354,000 0.69 

16 
กองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ  พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ�ง
จดทะเบียนแลว้ 

1,624,372 17,055,906 0.64 

17 
กองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ  เอม็เอฟซี มาสเตอร์ฟันด ์ซึ� งจด
ทะเบียนแลว้ 

1,566,618 16,449,489 0.62 

18 กองทุนเปิด  กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาวปันผล LTF 1,492,300 15,669,150 0.59 

19 
กองทุนสาํรองเลี6ยงชีพ พนกังานบริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จาํกดั (มหาชน) ซึ�งจดทะเบียนแลว้ 

1,483,200 15,573,600 0.59 

20 กองทุนเปิด  เอม็เอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ์ฟันด ์ 1,376,500 14,453,250 0.54 

 53,571,979 562,505,780 21.20 

   หมายเหตุ     N. หากผูที้�ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจาํนวนหลายรายใหเ้ปิดเผยรายชื�อทั6งหมด 
                        R. รายชื�อผูที้�ไดรั้บการจดัสรรที�ตอ้งเปิดเผยในรายการนี6  ไม่รวมถึงผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

  



 

   4.3 จาํนวนหุน้ทั6งหมดที�จดัสรรใหแ้ก่ผูมี้อุปการคุณ 
ประเภท

ที� 
ลักษณะของ 

การมีอุปการคุณ 
จํานวนผู้

ได้รับจัดสรร 
จํานวนหุ้นที�

ได้รับ 
จัดสรร 

มูลค่าหุ้นที�
ได้รับ 

จัดสรร 

คดิเป็น
ร้อยละ 
ของการ

เสนอขาย 
(% ) 

1. บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางการคา้กบั
บริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ลูกค้าคู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู ้จัดหา
สินค้า/บริการ ที�ใช้ในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เจ้าหนี6
การคา้  ตวัแทนจาํหน่าย ผูรั้บจ้างผลิต หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผูใ้ห้การ
สนับสนุนขอ้มูลทางธุรกิจ ผูแ้นะนําลูกคา้และธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นตน้ ทั6 งที�เคยติดต่อในอดีต และใน
ปัจจุบนั ผูที้�ช่วยให้คาํแนะนาํหรือมีส่วนร่วมในการพฒันาธุรกิจดา้น
ต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัย่อย และผูที้�บริษทัพิจารณาแลว้
วา่ไดส้ร้างประโยชน์ใหก้ลุ่มบริษทัในการประกอบธุรกิจทั6งทางตรง 
และ/หรือ ทางออ้ม 

24 2,200,000 23,100,000 0.87 

รวม 24 2,200,000 23,100,000 0.87 
     หมายเหตุ      

1. ผูที้�ตอ้งจดัทาํขอ้มูลตามตารางนี6  คือ ผูเ้สนอขายหุน้ที�มีการแบ่งแยกหุน้บางส่วนไวส้าํหรับจดัสรรใหแ้ก่ผูมี้อุปการคุณ 
โดยไม่นบัรวมถึงส่วนที�แบ่งแยกไวเ้ป็นการเฉพาะเพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัที�
ออกหุน้ หรือลูกคา้ที�มีบญัชีและมีการซื6อขายหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยก่์อนการเสนอขายหุน้ในครั6 งนี6  (ถา้มี)  

2. ขอ้มูลที�แสดงในตารางนี6  ใหแ้สดงเป็นยอดสะสมจาํแนกตามลกัษณะของการมีอุปการคุณที�แสดงไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลและหนงัสือชี6ชวน 

G. การจดัสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอํีานาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที�เกี�ยวข้อง 

 5.1  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูที้�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งเป็นบุคคลที� 
   มีความสมัพนัธ์กบับริษทัที�ออกหุน้ 

ลําดบั
ที� 

ชื�อ ตาํแหน่งหรือความสัมพนัธ์ 
จาํนวนหุ้นที�

ได้รับการ
จดัสรร 

คดิเป็นร้อยละ
ของการเสนอ

ขาย (% ) 
1 นาย เมธา จนัทร์แจ่มจรัส ประธานกรรมการ /ประธาน

กรรมการบริหารความเสี�ยง  /กรรมการ 
220,000 0.09 

2 นางสาว ไตรทิพย ์ศิวะกฤษณ์กลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการ
อิสระ /กรรมการบริหารความเสี�ยง /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

147,000 0.06 

3 นาย วจิารณ์ สิมาฉายา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ

อิสระ 

147,000 0.06 



 

ลําดบั
ที� 

ชื�อ ตาํแหน่งหรือความสัมพนัธ์ 
จาํนวนหุ้นที�

ได้รับการ
จดัสรร 

คดิเป็นร้อยละ
ของการเสนอ

ขาย (% ) 
4 นาย นิวติั ลมุนพนัธ์ กรรมการ 147,000 0.06 
5 นาย สมสกลุ แสงสุวรรณ กรรมการ 29,000 0.01 

6 นาย สุรินทร์ สหชาติโภคานนัท ์ กรรมการบริหาร/ประธานอาํนวยการ 100,000 0.04 

7 นาย จิโรจ สุทธิอาภา กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 160,000 0.06 

8 นาย ธีรยทุธ หลกัดี กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 10,000 0.00 

9 นาย นาวนิ เลก็นาวา กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 30,000 0.01 

10 นาย ปรมะ เหมะธุลินN/ กรรมการผูจ้ดัการ 30,000 0.01 

รวม 1,020,000 0.40 

หมายเหตุ : N/ เดิมชื�อ นายจีระวฒัน์ เหมะธุลิน 
 

5.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูที้�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งเป็นบุคคลที� 
มีความสมัพนัธ์กบัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

        - ไม่มี -       
 

K. จาํนวนเงนิสุทธิที�ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหุ้น 
    จาํนวนเงินที�ผูเ้สนอขายไดรั้บจากการเสนอขายหุน้หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่าย จดัพิมพห์นงัสือชี6ชวน ค่าที�ปรึกษาทาง
การเงิน และค่าใชจ่้ายอื�นๆ จนถึงวนัที�ยื�นรายงานนี6ประมาณ 2,586,700,000 บาท 
 
L. ผลการจดัจาํหน่ายของผู้จดัจาํหน่ายหลักทรัพย์ 

ลําดบัที� ชื�อผู้จดัจาํหน่ายหลักทรัพย์ 
จาํนวนหุ้น 

ที�รับจดั
จาํหน่าย 

จาํนวนหุ้น 
ที�ซื-อไว้เอง 

จาํนวนหุ้นที�ซื-อไว้เอง 
คดิเป็นร้อยละ 

ของการเสนอขาย (% ) 
1. บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 120,825,000 - - 
2. บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 120,825,000 - - 
3. บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) 

จาํกดั 
5,000,000 - - 

4. บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 2,000,000 - - 
5. บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี6  จาํกดั 2,000,000   
6. บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
2,000,000   

 รวม 252,650,000 - - 
 
 
















