แบบ 81-1-IPO

แบบรายงานผลการขายหุ ้น
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อผูเ้ สนอขายหุ ้น
บริ ษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1.2 ชื่อบริ ษทั ที่ออกหุ ้น
บริ ษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1.3 ชื่อที่ปรึ กษาทางการเงิน
บริ ษทั ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
1.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ ้น
09/09/2021
1.5 วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
23/04/2021
1.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
19/10/2021
1.7 ระยะเวลาการจองซื้ อและชาระเงินค่าซื้ อหุ ้น ตั้งแต่ วันที่
21/10/2021
ถึงวันที่ 26/10/2021
2. ข้อมูลเกีย่ วกับสาระสาคัญของหุ้น
2.1 กรณี ทว่ั ไป
2.1.1 ประเภทหุ้นที่เสนอขาย
หุ ้นสามัญ
2.1.2 จานวนหุ้นที่เสนอขาย
115,000,000.00
2.1.3 มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ต่อหน่วย
0.50
2.1.4 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
7.00
2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด
805,000,000.00
2.2 กรณี ที่มีการจัดสรรหุ้นเกินจานวน (Greenshoe Option)
2.2.1 ชื่อผูจ้ ดั หาหุ ้นส่วนเกิน
2.2.2 จานวนหุ้นที่จดั สรรเกิน
2.2.3 ชื่อผูใ้ ห้สิทธิซ้ื อหุ ้น (option)
0
2.2.4 จานวนหุ้นที่ให้สิทธิ ตาม 2.2.3
2.2.5 จานวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตาม 2.2.3
2.2.6 จานวนหุ้นที่ผจู้ ดั หาหุ้นส่วนเกินซื้ อจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อการส่งมอบ
2.2.7 ระยะเวลาในการจัดหาหุ ้นส่วนเกินเพื่อส่งมอบแก่ผใู ้ ห้ยืมหรื อผูล้ งทุน ตั้งแต่ วันที่
ถึงวันที่

แบบ 81-1-IPO
3. ผลการเสนอขายหุ้น
ผลกำรจองซื้อ
ประเภทของผูล้ งทุน
1. ผูล้ งทุนสัญชำติไทย
- ผูล้ งทุนสถำบัน
- นิ ติบุคคล
- บุคคลธรรมดำ
2. ผูล้ งทุนต่ำงประเทศ
- ผูล้ งทุนสถำบัน
- นิ ติบุคคล
- บุคคลธรรมดำ
รวม

จำนวนผูจ้ องซื้อ (รำย) จำนวนหุน้ ที่จองซื้อ

6
1,322
1,328

ผลกำรจัดสรร
คิดเป็ นร้อยละของกำร จำนวนผูจ้ องซื้อที่
จำนวนหุน้ ที่ได้รับ
เสนอขำย (%) ได้รับกำรจัดสรร (รำย)
กำรจัดสรร

356,600.00
114,643,400.00

0.31
99.69

115,000,000.00

100.00

6
1,322

1,328

คิดเป็ นร้อยละของกำร
เสนอขำย (%)

356,600.00
114,643,400.00

0.31
99.69

115,000,000.00

100.00

หมำยเหตุ

แบบ 81-1-IPO
4. รายชื่ อผู้ทไี่ ด้รับการจัดสรรหุ้น
4.1 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในจานวนสู งสุ ดยี่สิบอันดับแรก
ที่มาของการจัดสรร
ชื่อ
ลาดับที่
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
1 นายธี รพงศ์ จันศิริ
/
2 นายสามารถ ฉัว่ ศิริพฒั นา
/
นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริ ญ
/
3 นายธี ร ชุติวราภรณ์
/
นายศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสี กลุ
/
น.ส.อัยลดา ชินวัฒน์
/
4 นายศุภวัฒก์ ชลวณิ ช
/
5 น.ส.ศิริวรรณ อัศวอารักษ์วงศ์
/
6 นายวสันต์ จาวลา
/
7 นายกระทรวง จารุ ศิระ
/
8 นายธี รยุทธ เหรี ยญชัยยุทธ
/
นายอุดม ยางกุล
/
นางเอมอร อมรศุภศิริ
/
น.ส.ปุณฑรี ก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
/
9 นายณัฎฐ์พงษ์ ปั ญจวรญาณ
/
10 นายจิรโมท พหูสูตร
/
นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิ ชย์วงศ์
/
นายพีรเจต สุ วรรณนภาศรี
/
11 น.ส.ภิญชัชชญา แก้วขวัญข้า
/
12 นายประพันธ์ วิไลเลิศ
/
นายปิ ยะภน คูเกษมกิจ
/
นายมานพ ศรี ชู
/
นายสันทวัฒน์ สิ นาเจริ ญ
/
นายสุ ระ คณิ ตทวีกลุ
/
นางจรรยาพร เชิดสัตยานุกลู
/
นางณัฐวลัย สมศิริ
/
นางมยุรี พรประภา
/
น.ส.ภัตรชนก ศรี วรุ ณนนท์
/
13 น.ส.นลินี แจ่มวุฒิปรี ชา
/
น.ส.เบ็ญจรงค์ อิศรามนัลยากุล
/
14 นายเสฎฐวุฒิ ประสบพิบูล
/
นายอสม ประสิ ทธิ์
/
น.ส.กัลยารัตน์ เครื อวัลย์
/
15 นายกิติศกั ดิ์ จาปาทิพย์พงศ์
/
16 นายสุ รเดช รุ จิโยธานันทน์
/
17 นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์
/
18 นายธี ระนัย ภู่เกียรติ
/
19 น.ส.ณัฐพร ธนทิพย์รัตน์
/
20 นายกิตติ ติกขปัญญกุล
/
นายกิตติ พัวถาวรสกุล
/
นายชินพงศ์ เยาว์วรรณศิริ
/
นายประกาสิ ทธิ์ พรประภา
/
นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
/
นายอาจินต์ ภูชงค์์
/
นางกัญญานันท์ ภูชงค์
/
นางเพชรา ชานาญรัตนกุล
/

จานวนหุน้ ที่ได้รับ
การจัดสรร

รวม

มูลค่าหุน้ ที่ได้รับ
จัดสรร(บาท)

10,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
2,600,000.00
2,500,000.00
2,300,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,758,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,415,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
900,000.00
900,000.00
800,000.00
800,000.00
800,000.00
750,000.00
700,000.00
600,000.00
585,000.00
550,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00

70,000,000.00
42,000,000.00
42,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
21,000,000.00
18,200,000.00
17,500,000.00
16,100,000.00
14,000,000.00
14,000,000.00
14,000,000.00
14,000,000.00
12,306,000.00
10,500,000.00
10,500,000.00
10,500,000.00
9,905,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
6,300,000.00
6,300,000.00
5,600,000.00
5,600,000.00
5,600,000.00
5,250,000.00
4,900,000.00
4,200,000.00
4,095,000.00
3,850,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00

83,458,000.00

584,206,000.00

คิดเป็ นร้อยละของการ
เสนอขาย (%)
8.70
5.22
5.22
4.35
4.35
4.35
2.61
2.26
2.17
2.00
1.74
1.74
1.74
1.74
1.53
1.30
1.30
1.30
1.23
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.78
0.78
0.70
0.70
0.70
0.65
0.61
0.52
0.51
0.48
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
72.58

หมายเหตุ 1. หากผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจานวนหลายรายให้เปิ ดเผยรายชื่อทั้งหมด
2. รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรที่ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการนี้ ไม่รวมถึงผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และส่ วนที่ได้แบ่งแยกไว้เป็ นการเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน หรื อกรรมการและพนักงาน
ของบริ ษทั ที่ออกหุน้
3. ในช่องที่มาของการจัดสรร หากได้รับจัดสรรจากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ให้ระบุลกั ษณะการมีอุปการคุณ ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน และหากได้รับจัดสรรจาก
ผูจ้ ดั จาหน่าย หลักทรัพย์ ให้ทาเครื่ องหมาย “ / ”

แบบ 81-1-IPO
4. รายชื่อผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
4.2 ผูล้ งทุนสถาบันที่ได้รับการจัดสรรในจานวนสูงสุดยีส่ ิ บอันดับแรก
ลาดับที่

จานวนหุ ้นที่ได้รับ
การจัดสรร

ชื่อ

1 ไม่มี
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
หมายเหตุ 1. หากผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจานวนหลายรายให้เปิ ดเผยรายชื่อทั้งหมด
2. รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรที่ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการนี้ ไม่รวมถึงผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์

-

มูลค่าหุ ้นที่ได้รับ
จัดสรร(บาท)

คิดเป็ นร้อยละของการ
เสนอขาย (%)
-

แบบ 81-1-IPO
4. รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับการจัดสรรหุ้น
4.3 จำนวนหุน้ ทั้งหมดที่จดั สรรให้แก่ผมู้ ีอุปกำรคุณ
ประเภทที่

ลักษณะของกำรมีอุปกำรคุณ

จำนวนผูไ้ ด้รับจัดสรร

จำนวนหุน้ ที่ได้รับจัดสรร

คิดเป็ นร้อยละของกำรเสนอ
ขำย (%)
-

มูลค่ำหุน้ ที่ได้รับจัดสรร

1 ไม่มี
2
3
4
5
รวม

-

-

-

หมำยเหตุ 1. ผูท้ ี่ตอ้ งจัดทำข้อมูลตำมตำรำงนี้ คือ ผูเ้ สนอขำยหุน้ ที่มีกำรแบ่งแยกหุน้ บำงส่วนไว้สำหรับจัดสรรให้แก่ผมู้ ีอุปกำรคุณ โดยไม่นบั รวมถึงส่วนที่แบ่งแยกไว้เป็ นกำรเฉพำะเพื่อจัดสรร
ให้แก่ผลู ้ งทุนสถำบันกรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ที่ออกหุน้ หรื อลูกค้ำที่มีบญั ชีและมีกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ ในครั้งนี้ (ถ้ำมี)
2. ข้อมูลที่แสดงในตำรำงนี้ ให้แสดงเป็ นยอดสะสมจำแนกตำมลักษณะของกำรมีอุปกำรคุณที่แสดงไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน

-

แบบ 81-1-IPO
5. การจัดสรรหุ้นให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษทั ในเครื อ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
5.1 กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม บริ ษทั ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ มีควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ที่ออกหุน้
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ
ผศ.ดร.ลลิตำ หงษ์รัตนวงศ์
นำยณัฐวุฒิ วิบูลพัฒนะวงศ์
นำยเกรี ยงไกร รุ่ งเรื องทวีกุล
นำยดนัยศวร คุณำโรจนสมบัติ
นำงพูนทรัพย์ เรื องศรี

ตำแหน่งหรื อควำมสัมพันธ์
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรบริ หำร/ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน
กรรมกำรบริ หำร/ผูจ้ ดั กำรอำวุโสฝ่ ำยโรงงำน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี

จำนวนหุน้ ที่ได้รับกำรจัดสรร
100,000.00
100,000.00
31,000.00
14,000.00
10,000.00

คิดเป็ นร้อยละของกำรเสนอ
ขำย (%)
0.09
0.09
0.03
0.01
0.01

แบบ 81-1-IPO
5. การจัดสรรหุ้นให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษทั ในเครื อ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
5.2 กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม บริ ษทั ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ลำดับที่
1
2
3
4

ชื่อ
ไม่มี

ตำแหน่งหรื อควำมสัมพันธ์ จำนวนหุน้ ที่ได้รับกำรจัดสรร

คิดเป็ นร้อยละของกำรเสนอขำย (%)
-

แบบ 81-1-IPO
6. จำนวนเงินสุ ทธิที่ผู้เสนอขำยได้ รับจำกกำรเสนอขำยหุ้น
จำนวนเงินที่ผเู้ สนอขำยได้รับจำกกำรเสนอขำยหุน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจำหน่ำย จัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่ำที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ จนถึงวันที่ยนื่ รำยงำนนี้
757,984,000.000000
7. ผลกำรจัดจำหน่ ำยของผู้จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์

จำนวนหน่วย
ที่รับจัดจำหน่ำย

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
108,000,000.00
บริ ษทั หลักทรัพย์ไอร่ ำ จำกัด (มหำชน)
1,500,000.00
บริ ษทั หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหำชน)
2,000,000.00
บริ ษทั หลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหำชน)
2,000,000.00
บริ ษทั หลักทรัพย์อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) 1,500,000.00
รวม
115,000,000.00

จำนวนหน่วย
ที่ซ้ื อไว้เอง
-

จำนวนหน่วยที่ซ้ื อไว้เอง
คิดเป็ นร้อยละของ
กำรเสนอขำย (%)
-

