แบบ 81-1-IPO

แบบรายงานผลการขายหุ ้น
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อผูเ้ สนอขายหุน้
บริ ษทั เจดีฟดู้ จากัด (มหาชน)
1.2 ชื่อบริ ษทั ที่ออกหุน้
บริ ษทั เจดีฟดู้ จากัด (มหาชน)
1.3 ชื่อที่ปรึ กษาทางการเงิน
บริ ษทั แคปปิ ตอล วัน พาร์ทเนอร์ จากัด
1.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้
09/03/2022
1.5 วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี้ชวน
28/10/2021
1.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ 28/03/2022
1.7 ระยะเวลาการจองซื้ อและชาระเงินค่าซื้ อหุน้ ตั้งแต่ วันที่
29/03/2022
ถึงวันที่ 31/03/2022
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับสาระสาคัญของหุ้น
2.1 กรณีทวั่ ไป
2.1.1 ประเภทหุน้ ที่เสนอขาย
หุน้ สามัญ
2.1.2 จานวนหุน้ ที่เสนอขาย
150,000,000.00000
2.1.3 มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ต่อหน่วย
0.50000
2.1.4 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
2.60000
2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด
390,000,000.00000
2.2 กรณีที่มีการจัดสรรหุน้ เกินจานวน (Greenshoe Option)
2.2.1 ชื่อผูจ้ ดั หาหุน้ ส่วนเกิน
2.2.2 จานวนหุน้ ที่จดั สรรเกิน
2.2.3 ชื่อผูใ้ ห้สิทธิซ้ื อหุน้ (option)
2.2.4 จานวนหุน้ ที่ให้สิทธิตาม 2.2.3
2.2.5 จานวนหุน้ ที่เกิดจากการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ ตาม 2.2.3
2.2.6 จานวนหุน้ ที่ผจู้ 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
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
2. ผูล้ งทุนต่างประเทศ
- ผูล้ งทุนสถาบัน
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
รวม

ผลการจัดสรร

จานวนผูจ้ องซื้ อ (ราย) จานวนหุน้ ที่จองซื้ อ

คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

2.000000 56,408,000.000000
2,470.000000 93,258,000.000000

37.61
62.17

10.000000
2,482

334,000.000000
150,000,000

0.22
100

จานวนผูจ้ องซื้ อที่
ได้รับการจัดสรร
(ราย)

จานวนหุน้ ที่ได้รับ
การจัดสรร

คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

2.000000 56,408,000.000000
2,470.000000 93,258,000.000000

37.61
62.17

10.000000
2,482

334,000.000000
150,000,000

0.22
100

หมายเหตุ

แบบ 81-1-IPO
4. รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น
4.1 บุคคลธรรมดาและนิ ติบคุ คลที่ได้รับการจัดสรรในจานวนสูงสุดยีส่ ิ บอันดับแรก
ลาดับ
ที่มาของการจัดสรร
ชื่อ
ที่
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
1 จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ
/
2 รังสิมา วิเศษสุทธิ ชยั
/
พิเชษฐ์ ผลสุวรรณชัย
/
นาพล ไชยพงศ์ผาติ
/
ประสบสันต์ รชตพฤทธิ์
/
3 ขยล ตันติชาติวฒั น์
/
4 ลาวัณย์ หวัง่ หลี
/
อุเทน อึ้งชูศกั ดิ์
/
5 ภัคพงศ์ ธนกุลไกรฤทธิ์
/
6 ปธานินท์ ชัยคณารักษ์กลู
/
7 กระทรวง จารุ ศิระ
/
8 พัชรี โพธิ์ศรี
/
รชยา สิ ธยาธรรม
/
9 พนัสดา เศวตาภรณ์
/
10 ณริ ดา กรี ชยั ศรี
/
11 คมกริ ช ตันติพงษ์
/
12 นันทพันธ์ วีรภัทรศิริกลุ
/
13 จานงค์ พุทธิมา
/
14 พันธ์รบ กาลา
กลุม่ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริ ษทั (ลูกค้า)
วิภาส ธนารักษ์วงศ์
/
วุฒิ นนทฤทธิ์
/
15 ธิติมา สถิรชวาล
/
16 ดาราวรรณ เบ็ญจศิริวรรณ
/
17 พัชรา ดาวฉาย
/
18 สมพร แซ่ตงั๊
/
19 มงคล สิริพลวัฒน์
/
สมศักดิ์ เธี ยรศรี ยกุ ต์
/
สุวรฐ สตันยสุวรรณ
/
20 เอกพล หลีกอาญา
/

จานวนหุ ้นที่ได้รับ
การจัดสรร

รวม

มูลค่าหุ ้นที่ได้รับ
จัดสรร(บาท)

3,913,000.000000 10,173,800.000000
3,000,000.000000 7,800,000.000000
3,000,000.000000 7,800,000.000000
3,000,000.000000 7,800,000.000000
3,000,000.000000 7,800,000.000000
2,700,000.000000 7,020,000.000000
2,500,000.000000 6,500,000.000000
2,500,000.000000 6,500,000.000000
2,300,000.000000 5,980,000.000000
2,200,000.000000 5,720,000.000000
2,100,000.000000 5,460,000.000000
2,000,000.000000 5,200,000.000000
2,000,000.000000 5,200,000.000000
1,800,000.000000 4,680,000.000000
1,600,000.000000 4,160,000.000000
1,502,000.000000 3,905,200.000000
1,500,000.000000 3,900,000.000000
1,350,000.000000 3,510,000.000000
1,000,000.000000 2,600,000.000000
1,000,000.000000 2,600,000.000000
1,000,000.000000 2,600,000.000000
996,100.000000 2,589,860.000000
761,000.000000 1,978,600.000000
750,000.000000 1,950,000.000000
730,000.000000 1,898,000.000000
700,000.000000 1,820,000.000000
700,000.000000 1,820,000.000000
700,000.000000 1,820,000.000000
623,000.000000 1,619,800.000000
50,925,100.00
132,405,260.00

คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)
2.61
2.00
2.00
2.00
2.00
1.80
1.67
1.67
1.53
1.47
1.40
1.33
1.33
1.20
1.07
1.00
1.00
0.90
0.67
0.67
0.67
0.66
0.51
0.50
0.49
0.47
0.47
0.47
0.42
33.95

หมายเหตุ 1. หากผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจานวนหลายรายให้เปิ ดเผยรายชื่อทั้งหมด
2. รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรที่ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการนี้ ไม่รวมถึงผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และส่วนที่ได้แบ่งแยกไว้เป็ นการเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน หรื อกรรมการและ
พนักงานของบริ ษทั ที่ออกหุ ้น
3. ในช่องที่มาของการจัดสรร หากได้รับจัดสรรจากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ให้ระบุลกั ษณะการมีอุปการคุณ ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน และหากได้รับ
จัดสรรจากผูจ้ ดั จาหน่าย หลักทรัพย์ ให้ทาเครื่ องหมาย “ / ”

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

จานวนหุ้นที่ได้รับ มูลค่าหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรร
จัดสรร(บาท)

ชื่ อ

คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)
-

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 ดเผยรายชื่ อทั้งหมด
2. รายชื่ อผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรที่ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการนี้ ไม่รวมถึงผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์

-

-

-

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

ลักษณะของการมีอุปการคุณ

จานวนผูไ้ ด้รับจัดสรร

1 กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริ ษทั
เช่น ลูกค้า คู่คา้ และที่ปรึ กษาของบริ ษทั
2
3
4
5
รวม

5,105,000.000000

คิดเป็ นร้อยละของการเสนอ
ขาย (%)
13,273,000.000000
3.40

5,105,000.00

3.40

จานวนหุน้ ที่ได้รับจัดสรร
39

39.00

มูลค่าหุน้ ที่ได้รับจัดสรร

13,273,000.00

หมายเหตุ 1. ผูท้ ี่ตอ้ งจัดทาข้อมูลตามตารางนี้ คือ ผูเ้ สนอขายหุน้ ที่มีการแบ่งแยกหุน้ บางส่ วนไว้สาหรับจัดสรรให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณ โดยไม่นบั รวมถึงส่ วนที่แบ่งแยกไว้เป็ นการเฉพาะเพื่อ
จัดสรรให้แก่ผลู้ งทุนสถาบันกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่ออกหุน้ หรื อลูกค้าที่มีบญั ชี และมีการซื้อขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขายหุน้ ในครั้งนี้ (ถ้ามี)
2. ข้อมูลที่แสดงในตารางนี้ ให้แสดงเป็ นยอดสะสมจาแนกตามลักษณะของการมีอุปการคุณที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน

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
ที่
1 ไม่มี
2
3
4

ชื่ อ

ตาแหน่งหรื อความสัมพันธ์ จานวนหุน้ ที่ได้รับการจัดสรร

คิดเป็ นร้อยละของการเสนอ
ขาย (%)
-

แบบ 81-1-IPO
5. การจัดสรรหุ้นให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษทั ในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
5.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม บริ ษทั ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จาหน่าย
หลักทรัพย์
ลาดับ
ที่
1 ไม่มี
2
3
4

ชื่ อ

ตาแหน่งหรื อความสัมพันธ์ จานวนหุน้ ที่ได้รับการจัดสรร

คิดเป็ นร้อยละของการเสนอ
ขาย (%)
-

แบบ 81-1-IPO
6. จำนวนเงินสุ ทธิที่ผู้เสนอขำยได้ รับจำกกำรเสนอขำยหุ้น
จานวนเงินที่ผเู้ สนอขายได้รับจากการเสนอขายหุน้ หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่าย จัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าที่ปรึ กษาทางการเงิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนถึงวันที่ยนื่ รายงานนี้
370,580,000.000000
7. ผลกำรจัดจำหน่ ำยของผู้จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
ลาดับ
ที่

จานวนหน่วย
ที่รับจัดจาหน่าย

ชื่อผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์

จานวนหน่วย
ที่ซ้ื อไว้เอง

1 บริ ษทั หลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด
140,000,000.000000
2 บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)
2,000,000.000000
3 บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) 2,000,000.000000
4 บริ ษทั หลักทรัพย์พาย จากัด (มหาชน)
2,000,000.000000
5 บริ ษทั หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) 2,000,000.000000
6 บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
2,000,000.000000
รวม

150,000,000.00000

-

จานวนหน่วยที่ซ้ื อไว้เอง
คิดเป็ นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)
-

