
แบบ 81-1-IPO 
แบบรายงานผลการขายหุ้น 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1  ช่ือผูเ้สนอขายหุน้   บริษทั เอน็ฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน)     
 1.2  ช่ือบริษทัท่ีออกหุน้   บริษทั เอน็ฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน)     
 1.3 ช่ือท่ีปรึกษาทางการเงิน    บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั    
1.4 วนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้    23 ธนัวาคม 2563       

 1.5 วนัท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน       22 กนัยายน 2563  
1.6 วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั    21 มิถุนายน 2564 
1.7 ระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินค่าซ้ือหุ้น       23 - 25  มิถุนายน 2564    

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระส าคัญของหุ้น 
2.1 กรณีทัว่ไป 
 2.1.1  ประเภทหุน้ท่ีเสนอขาย                  หุ้นสามญั          

  2.1.2  จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย   27,741,000 หุ้น       
  2.1.3  มูลค่าหุ้นท่ีตราไวต้่อหน่วย  0.50 บาท ต่อ      
  2.1.4  ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย  16.00 บาท       

 2.1.5  มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด  443,856,000  บาท       
2.2 กรณีท่ีมีการจดัสรรหุ้นเกินจ านวน (Greenshoe Option) 

- ไม่มี – 

3. ผลการเสนอขายหุ้น 

ประเภทของผู้ลงทนุ 

ผลการจองซ้ือ ผลการจัดสรร  

จ านวนผู้
จองซ้ือ
(ราย)  

จ านวนหุ้น
ที่จองซ้ือ 

คิดเป็นร้อยละ
ของการเสนอ
ขาย(%) 

จ านวนผู้จอง 
ซ้ือที่ได้รับ
การจัดสรร 
(ราย) 

จ านวนหุ้นที่
ได้รับการจัดสรร 

คิดเป็นร้อยละของ
การเสนอขาย(%) 

หมายเหตุ 

 
1. ผูล้งทุนสัญชาติไทย       

 - ผูล้งทุนสถาบนั1/ 208 3,935,000 14.18 208 3,935,000 14.18 
- นิติบุคคล1/ 3 5,009,000 18.06 3 5,009,000 18.06 
- บุคคลธรรมดา 1,025 18,794,000 67.75 1,025 18,794,000 67.75 

2. ผูล้งทุนต่างประเทศ       

 - ผูล้งทุนสถาบนั - - - - - - 

- นิติบุคคล - - - - - - 

- บุคคลธรรมดา 1 3,000 0.01 1 3,000 0.01 

รวม 1,237 27,741,000 100.00 1,237 27,741,000 100.00  

หมายเหตุ : 1/ รวมนิติบุคคลท่ีสามารถเขา้ร่วมการส ารวจความตอ้งการซ้ือ  ซ่ึงอยูใ่นสัดส่วนการเสนอขายหุ้นของนกัลงทุนสถาบนั  
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4. รายช่ือผู้ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้น 
    4.1 บุคคลธรรมดาและนิติบคุคลท่ีไดรั้บการจดัสรรในจ านวนสูงสุดยี่สิบอนัดบัแรก  

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ 

ท่ีมาของการจดัสรร 
จ านวนหุ้นท่ี
ไดรั้บการ
จดัสรร 

มูลค่าหุ้นท่ี
ไดรั้บจดัสรร

(บาท) 

คิดเป็นร้อย
ละของการ
เสนอขาย 
(%) 

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
ผูจ้ดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย ์

1 บริษทั  ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน)1/ ผูม้ีอุปการคุณของบริษทัฯ2/ - 2,000,000 32,000,000 7.21 

2 นาย วฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ - / 300,000 4,800,000 1.08 

3 นาย ขจร พนารัตน์ - / 180,000 2,880,000 0.65 

4 นาย วินยั เตียวสมบูรณ์กิจ - / 170,000 2,720,000 0.61 

5 น.ส. ชลดา ปัญญาวุฒิสารโสภณ - / 160,000 2,560,000 0.58 

6 นาย ชูชยั ทรัพยนิ์ธิ - / 150,000 2,400,000 0.54 

7 นาง สุดารัตน์ เลาหศิริวงศ์ - / 127,500 2,040,000 0.46 

8 น.ส. ฉนัทสิ์นี เลาหศิริวงศ์ - / 125,000 2,000,000 0.45 

9 นาย กูเ้กียรติ ศรีนาคา - / 124,000 1,984,000 0.45 

9 นาย ธีรธชั โปษยานนท์ - / 124,000 1,984,000 0.45 

10 นาย ทวีศกัด์ิ วีระประเสริฐ - / 120,000 1,920,000 0.43 

10 นาย ปิยวฒัน์ ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ - / 120,000 1,920,000 0.43 

10 นาย พิเชฐ หงส์ประยรู - / 120,000 1,920,000 0.43 

10 น.ส. ย่ีม่วย แซ่กัว่ - / 120,000 1,920,000 0.43 

11 นาย กอ้งภพ คชานนัท ์ - / 115,000 1,840,000 0.41 

12 นาย มงคล ประกิตชยัวฒันา - / 110,000 1,760,000 0.40 

13 น.ส. สุจิตรา โชติพนัธ์ุวิทยากุล - / 100,000 1,600,000 0.36 

13 นาย ธนธรณ์ เก้ือกูลศรี - / 100,000 1,600,000 0.36 

13 น.ส. เบญญาภา อภิโชครุ่งเรือง - / 100,000 1,600,000 0.36 

13 นาย พิชิต ชินวิทยากุล - / 100,000 1,600,000 0.36 

14 นาย สุภคั ลายเลิศ ผูม้ีอุปการคุณของบริษทัฯ2/ - 94,000 1,504,000 0.34 

15 นาย มนตรี ชา้งทองสิริ - / 85,000 1,360,000 0.31 

15 นาย บรรณ สุวรรณโณชิน - / 85,000 1,360,000 0.31 

16 นาย ธนอรรถ ตรีธิติธญั - / 81,500 1,304,000 0.29 

17 น.ส. เสาวลกัษณ์ ประเสริฐจิตร - / 80,000 1,280,000 0.29 

17 นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนัธ์ - / 80,000 1,280,000 0.29 

17 นาย ชวลิต พูนเพ่ิมสุวรรณ - / 80,000 1,280,000 0.29 

17 น.ส. นิลวรรณ ชา้งทองสิริ - / 80,000 1,280,000 0.29 

17 นาย สนิท คุณาพร - / 80,000 1,280,000 0.29 

17 นาย ณัฐพฒัน์ รังสรรค ์ - / 80,000 1,280,000 0.29 
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ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ 

ท่ีมาของการจดัสรร 
จ านวนหุ้นท่ี
ไดรั้บการ
จดัสรร 

มูลค่าหุ้นท่ี
ไดรั้บจดัสรร

(บาท) 

คิดเป็นร้อย
ละของการ
เสนอขาย 
(%) 

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
ผูจ้ดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย ์

17 นาย อคัรเดช รังสรรค ์ - / 80,000 1,280,000 0.29 

17 น.ส. พวงพร องัคะวานิช - / 80,000 1,280,000 0.29 

18 นาย ธนชั จุวิวฒัน์ - / 73,000 1,168,000 0.26 

19 นาย ปัณณธร ธญัวุฒิสกุล - / 72,000 1,152,000 0.26 

20 นาย ภทัรพล ปานรักษา - / 70,000 1,120,000 0.25 

20 นาย สมศกัด์ิ ตรงวงศา - / 70,000 1,120,000 0.25 

รวม 5,836,000 93,376,000 21.04 

หมายเหตุ : 1/ ไม่รวมนิติบุคคลท่ีสามารถเขา้ร่วมการส ารวจความตอ้งการซ้ือ  ซ่ึงอยูใ่นสัดส่วนการเสนอขายหุ้นของนกัลงทุนสถาบนั 
                   2/ ผูม้ีอุปการคุณของบริษทัฯ  ไดแ้ก ่ บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบคุคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางการคา้กบับริษทัฯ เช่น ลูกคา้ คู่สัญญา บริษทัคู่คา้         

ผูจ้ดัหาสินคา้/บริการ ท่ีใชใ้นธุรกิจของบริษทัฯ ตวัแทนจ าหน่าย หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผูใ้ห้การสนบัสนุนขอ้มูลทางธุรกิจ ผูแ้นะน าลูกคา้และ

ธุรกิจในกลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ เป็นตน้ ทั้งท่ีเคยติดต่อในอดีต และในปัจจุบนั  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 
 
    หมายเหตุ    1.  หากผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจ านวนหลายรายใหเ้ปิดเผยรายช่ือทั้งหมด 
                        2.  รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรท่ีตอ้งเปิดเผยในรายการน้ี ไม่รวมถึงผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และส่วนท่ี 
                             ไดแ้บ่งแยกไวเ้ป็นการเฉพาะเพ่ือจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั หรือกรรมการและพนกังานของบริษทั 
                             ท่ีออกหุ้น   
                        3. ในช่องท่ีมาของการจดัสรร หากไดรั้บจดัสรรจากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยใ์ห้ระบุลกัษณะการมีอุปการคุณ 
                             ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน และหากไดรั้บจดัสรรจากผูจ้ดัจ าหน่าย 
                             หลกัทรัพย ์ให้ท าเคร่ืองหมาย “ / ” 
 
 
    4.2  ผูล้งทุนสถาบนั1/ ท่ีไดรั้บการจดัสรรในจ านวนสูงสุดยี่สิบอนัดบัแรก 

ล าดับที่ ช่ือ 

จ านวนหุ้นที่
ได้รับการ
จัดสรร 

มูลค่าหุ้นที่
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของการเสนอ

ขาย  
(%) 

1. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  เอม็เอฟซี มาสเตอร์ ฟันด ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 158,300 2,532,800 0.57 
2. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  พนกังานองคก์ารเภสัชกรรม ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 156,200 2,499,200 0.56 
3. กองทุนเปิด  เอม็เอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ์ฟันด ์ 147,700 2,363,200 0.53 
4. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 134,700 2,155,200 0.49 
5. กองทุนเปิด  วรรณ พลสัวรรณ 134,200 2,147,200 0.48 
6. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 134,000 2,144,000 0.48 
7. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  พนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั(มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 131,100 2,097,600 0.47 
8. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  พนกังานกลุ่มบริษทั ไออาร์พีซี ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 103,000 1,648,000 0.37 
9. กองทุนเปิด  แอล เอช มัง่คัง่ 93,900 1,502,400 0.34 
10. กองทุนเปิด  แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว 89,500 1,432,000 0.32 
11. กองทุนเปิด  เอม็เอฟซีเพ่ิมค่าหุ้นระยะยาว . 80,400 1,286,400 0.29 
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ล าดับที่ ช่ือ 

จ านวนหุ้นที่
ได้รับการ
จัดสรร 

มูลค่าหุ้นที่
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของการเสนอ

ขาย  
(%) 

12. กองทุนเปิด  แอล เอช โกรท 74,500 1,192,000 0.27 
13. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  บริษทั ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 71,300 1,140,800 0.26 
14. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  พนกังานธนาคารออมสิน ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 70,300 1,124,800 0.25 
15. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ส าหรับลูกจา้งประจ าส่วนราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 68,700 1,099,200 0.25 
16. กองทุนเปิด  แอล เอช เฟลก็ซิเบิล้เพ่ือการเลี้ยงชีพ 68,300 1,092,800 0.25 
17. กองทุนเปิด  เอม็เอฟซี-บีทีอินคมั โกรท ฟันด ์ 67,200 1,075,200 0.24 
18. กองทุน  ธนาคารออมสิน โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากดั(มหาชน) 64,200 1,027,200 0.23 
19. กองทุนเปิด  แอล เอช หุ้นปันผล 63,800 1,020,800 0.23 
20. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 60,900 974,400 0.22 

รวม 1,972,200 31,555,200 7.11 

   หมายเหตุ  :  1/ ไม่รวมนิติบุคคลท่ีสามารถเขา้ร่วมการส ารวจความตอ้งการซ้ือ  ซ่ึงอยูใ่นสัดส่วนการเสนอขายหุน้ของนกัลงทนุ
สถาบนั 

 1. หากผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจ านวนหลายรายให้เปิดเผยรายช่ือทั้งหมด 
 2. รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรท่ีตอ้งเปิดเผยในรายการน้ี ไม่รวมถึงผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

 

    4.3 จ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีจดัสรรให้แก่ผูมี้อุปการคุณ 
ประเภท

ที่ 
ลักษณะของ 

การมีอุปการคุณ 
จ านวนผู้

ได้รับจัดสรร 
จ านวนหุ้นที่ได้รับ 

จัดสรร 
มูลค่าหุ้นที่ได้รับ 

จัดสรร 
คิดเป็นร้อยละ 

ของการเสนอขาย (%) 
1. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง

การคา้กบับริษทัฯ เช่น ลูกคา้ คู่สัญญา บริษทัคู่คา้         ผู ้
จดัหาสินคา้/บริการ ท่ีใช้ในธุรกิจของบริษัทฯ ตวัแทน
จ าหน่าย หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผูใ้ห้การสนบัสนุนขอ้มูลทาง
ธุรกิจ ผูแ้นะน าลูกคา้และธุรกิจในกลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ 
เป็นตน้ ทั้งท่ีเคยติดต่อในอดีต และในปัจจุบนั  ทั้งน้ี ไม่
รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 

10 2,353,500 37,656,000 8.48 

รวม 10 2,353,500 37,656,000 8.48 
     หมายเหตุ     1. ผูท่ี้ตอ้งจดัท าขอ้มูลตามตารางน้ี คือ ผูเ้สนอขายหุ้นท่ีมีการแบ่งแยกหุ้นบางส่วนไวส้ าหรับจดัสรร 
                              ให้แก่ผูม้ีอุปการคุณ โดยไม่นบัรวมถึงส่วนท่ีแบ่งแยกไวเ้ป็นการเฉพาะเพ่ือจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั  
                              กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีออกหุ้น หรือลูกคา้ท่ีมบีญัชีและมกีารซ้ือขายหลกัทรัพยก์บั 

         ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยก์่อนการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ี (ถา้มี)  
     2. ขอ้มูลท่ีแสดงในตารางน้ี ให้แสดงเป็นยอดสะสมจ าแนกตามลกัษณะของการมีอุปการคุณท่ีแสดงไว ้ 
         ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
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5. การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 5.1  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี 
   มีความสัมพนัธ์กบับริษทัท่ีออกหุ้น 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ ต าแหน่งหรือความสัมพันธ์ 
จ านวนหุ้นที่ได้รับ 

การจัดสรร 
คิดเป็นร้อยละ 

ของการเสนอขาย (%) 

1. พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการ 250,000 0.90 
2. น.ส. พทัธนนัท ์เพชรเชิดชู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 200,000 0.72 
3. นายสมิทธิ ดารากร  ณ อยธุยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 150,000 0.54 
4. นายการุณย ์พ่ึงสุนทร    ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 150,000 0.54 
5. นายปิยะศกัด์ิ โชติพฤกษ ์    กรรมการตรวจสอบ 150,000 0.54 
6. นายศุภชยั สุขะนินทร์     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 150,000 0.54 
7. นายอโณทยั อดุลพนัธ์ุ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 150,000 0.54 
8. น.ส. นริศรา วงษจ์นัทึก ผูอ้  านายการฝ่ายขาย 100,000 0.36 
9. นายภาสกร คชพนัธ์ุสุนทร ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคนิค 15,000 0.05 
10. นายวลัลภ จตุรภทัรศิริ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 10,000 0.04 
11. น.ส. อรรฆย ์ชุมพลพนัธ์ุ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารการเงิน 6,000 0.02 

รวม 1,331,000 4.80 

 
5.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี 

มีความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
        - ไม่มี -       

 
 
 












