แบบ 81-1-IPO

แบบรายงานผลการขายหุ น้
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ชื่อผูเ้ สนอขายหุน้
บริ ษทั ซีวลิ เอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
1.2 ชื่อบริ ษทั ที่ออกหุน้
บริ ษทั ซีวลิ เอนจีเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
1.3 ชื่อที่ปรึ กษาทางการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
1.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้
08/06/2021
1.5 วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
24/12/2020
1.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ 17/01/2022
19/01/2022
1.7 ระยะเวลาการจองซื้อและชําระเงินค่าซื้อหุน้ ตั้งแต่ วันที่
ถึงวันที่ 21/01/2022
2. ข้ อมูลเกีย่ วกับสาระสําคัญของหุ้น
2.1 กรณี ทวั่ ไป
2.1.1 ประเภทหุน้ ที่เสนอขาย
หุน้ สามัญ
2.1.2 จํานวนหุน้ ที่เสนอขาย
200,000,000
2.1.3 มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ต่อหน่วย
1.00
2.1.4 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
4.60
2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด
920,000,000.00
2.2 กรณี ที่มีการจัดสรรหุน้ เกินจํานวน (Greenshoe Option)
2.2.1 ชื่อผูจ้ ดั หาหุน้ ส่วนเกิน
2.2.2 จํานวนหุน้ ที่จดั สรรเกิน
2.2.3 ชื่อผูใ้ ห้สิทธิซ้ือหุน้ (option)
2.2.4 จํานวนหุน้ ที่ให้สิทธิตาม 2.2.3
2.2.5 จํานวนหุน้ ที่เกิดจากการใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตาม 2.2.3
2.2.6 จํานวนหุน้ ที่ผจู ้ ดั หาหุน้ ส่วนเกินซื้อจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อการส่งมอบ
2.2.7 ระยะเวลาในการจัดหาหุน้ ส่วนเกินเพื่อส่งมอบแก่ผใู ้ ห้ยมื หรื อผูล้ งทุน ตั้งแต่ วันที่
ถึงวันที่

แบบ 81-1-IPO
3. ผลการเสนอขายหุ้น
ผลการจองซื้อ
ประเภทของผูล้ งทุน
1. ผูล้ งทุนสัญชาติไทย
- ผูล้ งทุนสถาบัน
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
2. ผูล้ งทุนต่างประเทศ
- ผูล้ งทุนสถาบัน
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
รวม

จํานวนผูจ้ องซื้อ (ราย) จํานวนหุน้ ที่จองซื้อ

ผลการจัดสรร
คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

จํานวนผูจ้ องซื้อที่
ได้รับการจัดสรร
(ราย)

จํานวนหุน้ ที่ได้รับ
การจัดสรร

คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

248
1
865

80,338,900
20,000,000
78,820,800

40.17
10.00
39.41

248
1
865

80,338,900
20,000,000
78,820,800

40.17
10.00
39.41

-

20,000,000
840,300
200,000,000

10.00
0.42
100.00

-

20,000,000
840,300
200,000,000

10.00
0.42
100.00

1
8
1,123

1
8
1,123

หมายเหตุ

แบบ 81-1-IPO
4. รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับการจัดสรรหุ้น
4.1 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในจํานวนสูงสุดยีส่ ิ บอันดับแรก
ลําดับ
ที่มาของการจัดสรร
ชื่อ
ที่
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
1 บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
/
1 Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
/
2 ดวงแข ธาราสมบัติ
ผูม้ ีอุปการคุณประเภทที่ 3
3 ทัพพวรรณ เส้งส่ง
ผูม้ ีอุปการคุณประเภทที่ 3
4 ณชา วงษ์ถาวร
ผูม้ ีอุปการคุณประเภทที่ 3
5 กชพรรณ วิมลมงคลพร
ผูม้ ีอุปการคุณประเภทที่ 3
5 จรรยา สว่างจิตร
ผูม้ ีอุปการคุณประเภทที่ 1
5 เกศริ นทร์ ภิญโญ
ผูม้ ีอุปการคุณประเภทที่ 3
5 ณิ ชาภา บัวสมบุญ
ผูม้ ีอุปการคุณประเภทที่ 3
6 วินิตา แจ้งเร็ ว
ผูม้ ีอุปการคุณประเภทที่ 3
7 คีรี กาญจนพาสน์
/
8 พิชยุตม์ นันทชัยบัญชา
ผูม้ ีอุปการคุณประเภทที่ 1
/
9 ปริ ญญ์ จิราธิวฒั น์
10 วีรวัฒน์ องค์วาสิ ฏฐ์
ผูม้ ีอุปการคุณประเภทที่ 3
/
11 ตนุภทั ร สุขพานิช
ผูม้ ีอุปการคุณประเภทที่ 1
11 เต็มสิ ริ สุขพานิช
ผูม้ ีอุปการคุณประเภทที่ 1
ผูม้ ีอุปการคุณประเภทที่ 3
11 กิตติ เลิศลุมพลีพนั ธุ์
11 ฐกร รัตนกมลพร
/

จํานวนหุน้ ที่ได้รับ
การจัดสรร
20,000,000
20,000,000
3,400,000
3,100,000
3,058,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
880,000
800,000
650,000
539,000
529,000
500,000
500,000
500,000
500,000

มูลค่าหุน้ ที่ได้รับ
จัดสรร(บาท)
92,000,000.00
92,000,000.00
15,640,000.00
14,260,000.00
14,066,800.00
4,600,000.00
4,600,000.00
4,600,000.00
4,600,000.00
4,048,000.00
3,680,000.00
2,990,000.00
2,479,400.00
2,433,400.00
2,300,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00

คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)
10.00
10.00
1.70
1.55
1.53
0.50
0.50
0.50
0.50
0.44
0.40
0.33
0.27
0.26
0.25
0.25
0.25
0.25

แบบ 81-1-IPO
4. รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับการจัดสรรหุ้น
4.1 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในจํานวนสูงสุดยีส่ ิ บอันดับแรก
ลําดับ
ที่มาของการจัดสรร
ชื่อ
ที่
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
11 จารุ วรรณ แซ่ต้ งั
ผูม้ ีอุปการคุณประเภทที่ 3
11 บัณฑิต พิทกั ษ์สิทธิ์
/
11 ALOKE LOHIA
/
12 เลอศักดิ์ จงวิไลเกษม
/
13 ยุพาพิน วังวิวฒั น์
/
14 ลวรณ แสงสนิท
/
/
14 กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์
14 วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์
/
14 จิรายุทธ รุ่ งศรี ทอง
/
14 โรจน์ฤทธิ์ เทพาคํา
/
14 ฉัตร วิศวพลานนท์
/
14 พีรวัฒน์ ธีระกาญจน์
/
14 เฉลิมโชค ลํ่าซํา
/
/
14 พลพีร์ สุวรรณฉวี
14 วิรัตน์ ชินประพินพร
/
14 กวิน กาญจนพาสน์
/
14 พงษ์ชยั จินดาสุข
/
15 พูนสุข โตชนาการ
/

จํานวนหุน้ ที่ได้รับ
การจัดสรร
500,000
500,000
500,000
495,000
450,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
394,000

มูลค่าหุน้ ที่ได้รับ
จัดสรร(บาท)
2,300,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00
2,277,000.00
2,070,000.00
1,840,000.00
1,840,000.00
1,840,000.00
1,840,000.00
1,840,000.00
1,840,000.00
1,840,000.00
1,840,000.00
1,840,000.00
1,840,000.00
1,840,000.00
1,840,000.00
1,812,400.00

คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)
0.25
0.25
0.25
0.25
0.23
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

แบบ 81-1-IPO
4. รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับการจัดสรรหุ้น
4.1 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในจํานวนสูงสุดยีส่ ิ บอันดับแรก
ลําดับ
ที่มาของการจัดสรร
ชื่อ
ที่
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
16 มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์
/
17 ละออ ตั้งคารวคุณ
/
17 รัตนา แช่มปรี ดา
/
17 สุสินี บุลสุข
/
17 ธิดา แก้วบุตตา
/
18 คุณา จริ ยเสถียร
/
19 ชัยทัด กุลโชควณิ ช
/
20 จีรเดช จงวัฒนาศิลป์ กุล
/

จํานวนหุน้ ที่ได้รับ
การจัดสรร

รวม

362,000
350,000
350,000
350,000
350,000
330,000
326,000
303,000
69,316,000

มูลค่าหุน้ ที่ได้รับ
จัดสรร(บาท)
1,665,200.00
1,610,000.00
1,610,000.00
1,610,000.00
1,610,000.00
1,518,000.00
1,499,600.00
1,393,800.00
318,853,600.00

คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.17
0.16
0.15
34.69

หมายเหตุ 1. หากผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจาํ นวนหลายรายให้เปิ ดเผยรายชื่อทั้งหมด
2. รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรที่ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการนี้ ไม่รวมถึงผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และส่วนที่ได้แบ่งแยกไว้เป็ นการเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน หรื อกรรมการและพนักงาน
ของบริ ษทั ที่ออกหุน้
3. ในช่องที่มาของการจัดสรร หากได้รับจัดสรรจากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ให้ระบุลกั ษณะการมีอุปการคุณ ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน และหากได้รับจัดสรรจากผู ้
จัดจําหน่าย หลักทรัพย์ ให้ทาํ เครื่ องหมาย “ / ”

แบบ 81-1-IPO
4. รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับการจัดสรรหุ้น
4.2 ผูล้ งทุนสถาบันที่ได้รับการจัดสรรในจํานวนสู งสุ ดยี่สิบอันดับแรก
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ
บัวหลวงหุน้ ระยะยาว
พนักงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว
บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่ งจดทะเบียนแล้ว
เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว
สํานักงานประกันสังคม โดย บลจ. ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
พนักงานบริ ษทั โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด(มหาชน)เพื่อพนักงาน ทีโอที ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว
บัวหลวงหุน้ ระยะยาว 75/25
ไทยพาณิ ชย์หุน้ ระยะยาวปั นผล 70/30
พนักงานธนาคารออมสิ น ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว
บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ไทยพาณิ ชย์หุน้ ระยะยาว พลัส
ไทยพาณิ ชย์หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
ไทยพาณิ ชย์หุน้ ทุนปั นผล
บัวหลวงเฟล็กซิ เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
เอ็มเอฟซี เพิม่ ค่าหุน้ ระยะยาว
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จํากัด
ธนาคาร ออมสิ น โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
บัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล

หมายเหตุ 1. หากผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจาํ นวนหลายรายให้เปิ ดเผยรายชื่อทั้งหมด
2. รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรที่ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการนี้ ไม่รวมถึงผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์

จํานวนหุน้ ที่ได้รับ
การจัดสรร
8,014,900
5,581,100
3,031,500
2,970,200
2,774,400
2,564,600
2,495,300
2,363,200
2,193,900
2,062,000
1,936,700
1,907,900
1,821,400
1,761,500
1,736,700
1,667,100
1,374,700
1,352,200
1,237,900
1,183,800
50,031,000
รวม

มูลค่าหุน้ ที่ได้รับ
คิดเป็ นร้อยละของ
จัดสรร(บาท)
การเสนอขาย (%)
36,868,540.00
4.01
25,673,060.00
2.79
13,944,900.00
1.52
13,662,920.00
1.49
12,762,240.00
1.39
11,797,160.00
1.28
11,478,380.00
1.25
10,870,720.00
1.18
10,091,940.00
1.10
9,485,200.00
1.03
8,908,820.00
0.97
8,776,340.00
0.95
8,378,440.00
0.91
8,102,900.00
0.88
7,988,820.00
0.87
7,668,660.00
0.83
6,323,620.00
0.69
6,220,120.00
0.68
5,694,340.00
0.62
5,445,480.00
0.59
230,142,600.00
25.02

แบบ 81-1-IPO
4. รายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับการจัดสรรหุ้น
4.3 จํานวนหุน้ ทั้งหมดที่จดั สรรให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณ
ประเภทที่

ลักษณะของการมีอุปการคุณ

จํานวนผูไ้ ด้รับจัดสรร

1

บุคคลธรรมดา และ/หรื อนิ ติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อนั ดีทาง
การค้ากับบริ ษทั ฯ เช่น ลูกค้า พันธมิตรธุ รกิจ ผูร้ ับเหมา
คู่สัญญาทางการค้า ผูจ้ าํ หน่ายวัสดุ/วัตถุดิบ และ/หรื อเครื่ องจักร
อุปกรณ์ คู่สัญญาทางการค้า หรื อผูท้ ี่มีความสัมพันธ์อนั ดีทาง
การค้าด้านอื่นๆ กับบริ ษทั เป็ นต้น

จํานวนหุน้ ที่ได้รับจัดสรร

มูลค่าหุน้ ที่ได้รับจัดสรร

คิดเป็ นร้อยละของการเสนอ
ขาย (%)

20

4,600,000

21,160,000.00

2.30

2

บุคคลธรรมดา และ/หรื อนิ ติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ดา้ นการ
จัดหาแหล่งเงินทุนให้กบั บริ ษทั ฯ เช่น สถาบันการเงิน หรื อ
ผูใ้ ห้สินเชื่อ เป็ นต้น

4

400,000

1,840,000.00

0.20

3

บุคคลธรรมดา และ/หรื อนิ ติบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาหรื อคําแนะนํา หรื อช่วยเหลือในการ
ดําเนิ นธุ รกิจด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ นับตั้งแต่ช่วงเริ่ มต้น
ดําเนิ นธุ รกิจจนถึงปั จจุบนั เช่น การให้คาํ แนะนําในการเข้า
ร่ วมประมูลโครงการ พันธมิตรที่ลงทุนร่ วมกันในโครงการ
ก่อสร้าง การให้คาํ แนะนําโอกาสทางธุ รกิจใหม่ๆ การให้ความ
สนับสนุนหรื อคําแนะนําด้านเทคโนโลยี การก่อสร้าง วัสดุ
ก่อสร้าง การจัดตั้งบริ ษทั การดําเนิ นธุ รกิจ การขายและ
การตลาด ด้านการบริ หารงาน ด้านกลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยี
ด้านบัญชีและการเงิน การลงทุน กฎหมายและภาษี เป็ นต้น

91

25,000,000

115,000,000.00

12.50

115

30,000,000

138,000,000.00

15.00

รวม

หมายเหตุ 1. ผูท้ ี่ตอ้ งจัดทําข้อมูลตามตารางนี้ คือ ผูเ้ สนอขายหุน้ ที่มีการแบ่งแยกหุน้ บางส่ วนไว้สาํ หรับจัดสรรให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณ โดยไม่นบั รวมถึงส่ วนที่แบ่งแยกไว้เป็ นการเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่ผู ้
ลงทุนสถาบันกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่ออกหุน้ หรื อลูกค้าที่มีบญั ชีและมีการซื้ อขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขายหุน้ ในครั้งนี้ (ถ้ามี)
2. ข้อมูลที่แสดงในตารางนี้ ให้แสดงเป็ นยอดสะสมจําแนกตามลักษณะของการมีอุปการคุณที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน

แบบ 81-1-IPO
5. การจัดสรรหุ้นให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี าํ นาจควบคุม บริษัทในเครื อ และผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
5.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม บริ ษทั ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ที่ออกหุน้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ
ปิ ยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข
ชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์
วีรศักดิ์ โฆสิ ตไพศาล
ชัยณรงค์ โชไชย
ยุพิน กาญจนวิกยั
พันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกลุ
กิติศกั ดิ์ โตตลิ่งชัน
ธนิต ธงทอง
อนุวชั เลิศชัยวรกุล
โกวิท เนื่องสุข

ตําแหน่งหรื อความสัมพันธ์
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร

จํานวนหุน้ ที่ได้รับการจัดสรร
1,400,000
1,400,000
1,400,000
725,000
725,000
725,000
725,000
725,000
725,000
100,000

คิดเป็ นร้อยละของการเสนอ
ขาย (%)
0.70
0.70
0.70
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.05

แบบ 81-1-IPO
5. การจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอาํ นาจควบคุม บริษทั ในเครื อ และผู้ที่เกีย่ วข้ อง
5.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม บริ ษทั ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จําหน่าย
หลักทรัพย์
คิดเป็ นร้อยละของการเสนอ
ลําดับที่
ชื่อ
ตําแหน่งหรื อความสัมพันธ์ จํานวนหุน้ ที่ได้รับการจัดสรร
ขาย (%)
1 ไม่มี
2 ไม่มี
3 ไม่มี
4 ไม่มี
-

แบบ 81-1-IPO
6. จํานวนเงินสุ ทธิทผี่ ้เู สนอขายได้ รับจากการเสนอขายหุ้น
จํานวนเงินที่ผเู ้ สนอขายได้รับจากการเสนอขายหุน้ หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่าย จัดพิมพ์หนังสื อชี้ชวน ค่าที่ปรึ กษาทางการเงิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนถึงวันที่ยนื่ รายงานนี้
883,071,096
7. ผลการจัดจําหน่ ายของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพ ย์
ลําดับ
ที่
1
2

ชื่อผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
รวม

จํานวนหน่วย
ที่รับจัดจําหน่าย
198,000,000
2,000,000
200,000,000

จํานวนหน่วย
ที่ซ้ือไว้เอง
-

จํานวนหน่วยที่ซ้ือไว้เอง
คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)
-

