
แบบ 81-1-IPO

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ช่ือผูเ้สนอขายหุ้น บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)
1.2 ช่ือบริษทัท่ีออกหุ้น บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)
1.3 ช่ือท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ  ากดั
1.4 วนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้น 28/03/2022
1.5 วนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 01/11/2021
1.6 วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 21/04/2022
1.7 ระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินคา่ซ้ือหุ้น ตั้งแต่ วนัท่ี 22/04/2565

ถึงวนัท่ี 26/04/2565
2. ข้อมูลเกี่ยวกบัสาระส าคญัของหุ้น

2.1 กรณีทัว่ไป
2.1.1 ประเภทหุ้นท่ีเสนอขาย หุ้นสามญั
2.1.2 จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย 160,000,000.00                                                                            
2.1.3 มลูคา่หุ้นท่ีตราไวต่้อหน่วย 0.50                                                                                              
2.1.4 ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย 3.70                                                                                              
2.1.5 มลูคา่การเสนอขายทั้งหมด 592,000,000.00                                                                            

2.2 กรณีท่ีมีการจดัสรรหุ้นเกินจ านวน (Greenshoe Option)
2.2.1 ช่ือผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน
2.2.2 จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเกิน
2.2.3 ช่ือผูใ้หสิ้ทธิซ้ือหุ้น (option) -                                                                                         
2.2.4 จ านวนหุ้นท่ีใหสิ้ทธิตาม 2.2.3 -                                                                                         
2.2.5 จ านวนหุ้นท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตาม 2.2.3 -                                                                                         
2.2.6 จ านวนหุ้นท่ีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินซ้ือจากตลาดหลกัทรัพย ์ฯ เพ่ือการส่งมอบ -                                                                                         
2.2.7 ระยะเวลาในการจดัหาหุ้นส่วนเกินเพ่ือส่งมอบแก่ผูใ้หย้มืหรือผูล้งทนุ ตั้งแต่        วนัท่ี -                                                                                         

ถึงวนัท่ี -                                                                                         

แบบรายงานผลการขายหุน้



3. ผลการเสนอขายหุ้น

จ ำนวนผูจ้องซ้ือ (รำย) จ ำนวนหุน้ท่ีจองซ้ือ
คิดเป็นร้อยละของ
กำรเสนอขำย (%)

จ ำนวนผูจ้องซ้ือท่ี
ไดรั้บกำรจดัสรร 

(รำย)

จ ำนวนหุน้ท่ีไดรั้บ
กำรจดัสรร

คิดเป็นร้อยละของ
กำรเสนอขำย (%)

1. ผูล้งทุนสญัชำติไทย
- ผูล้งทุนสถำบนั -                            -                            -                            -                            -                            -                            

- นิติบุคคล 8                                1,162,900.00            0.73                          8                                1,162,900.00            0.73                          

- บุคคลธรรมดำ 3,063                        158,419,400.00        99.01                        3,063                        158,419,400.00        99.01                         

2. ผูล้งทุนต่ำงประเทศ
- ผูล้งทุนสถำบนั -                            -                            -                            -                            -                            -                            

- นิติบุคคล 1                                386,400.00               0.24                          1                                386,400.00               0.24                          

- บุคคลธรรมดำ 9                                31,300.00                 0.02                          9                                31,300.00                 0.02                           

รวม                          3,081          160,000,000.00                        100.00                          3,081          160,000,000.00                        100.00

ผลกำรจองซ้ือ ผลกำรจดัสรร

ประเภทของผูล้งทุน หมำยเหตุ

แบบ 81-1-IPO



4. รายช่ือผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น

4.1 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรในจ านวนสูงสุดยีสิ่บอนัดบัแรก

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์ ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย์

1 นายศุภชยั จิระพจชพร / 2,027,800.00            7,502,860.00            1.27                           

2 นายนเรศ งามอภิชน / 2,000,000.00            7,400,000.00            1.25                           

3 น.ส.ประไพพรรณ พศบูรณินทร์ / 1,500,000.00            5,550,000.00            0.94                           

4 นายสมศกัด์ิ เหล่าสุจริตกุล / 1,473,000.00            5,450,100.00            0.92                           

5 นางนงลกัษณ์ กนกพนัธรางกูร / 1,300,000.00            4,810,000.00            0.81                           

6 นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ / 1,229,400.00            4,548,780.00            0.77                           

7 นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ / 1,200,000.00            4,440,000.00            0.75                           

8 นายอดิศกัด์ิ จินดาอนนัตย์ศ / 1,100,000.00            4,070,000.00            0.69                           

9 นายจิร โชตินุชิต / 1,000,000.00            3,700,000.00            0.63                           

นายชยัรัตน์ โกวิทจินดาชยั / 1,000,000.00            3,700,000.00            0.63                           

นายชูชาติ เพช็รอ าไพ / 1,000,000.00            3,700,000.00            0.63                           

นายทินพนัธุ์ หวัง่หลี / 1,000,000.00            3,700,000.00            0.63                           

นายบุญเอ้ือ จิตรถนอม / 1,000,000.00            3,700,000.00            0.63                           

น.ส.ยวุภา ภู่เจริญ / 1,000,000.00            3,700,000.00            0.63                           

น.ส.วลยัภรณ์ กระตือหน / 1,000,000.00            3,700,000.00            0.63                           

น.ส.ศิริวรรณ กมลวิเชียร / 1,000,000.00            3,700,000.00            0.63                           

นายสุริยา เดชชาญชยัยทุธ / 1,000,000.00            3,700,000.00            0.63                           

น.ส.อนุสรา จงธนพิพฒัน์ / 1,000,000.00            3,700,000.00            0.63                           

แบบ 81-1-IPO

ท่ีมาของการจดัสรรล าดบั
ท่ี

ช่ือ
จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บ

การจดัสรร
มูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บ
จดัสรร(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)



ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์ ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย์
ท่ีมาของการจดัสรรล าดบั

ท่ี
ช่ือ

จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บ
การจดัสรร

มูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บ
จดัสรร(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

10 น.ส.มีนา อคัรพงศพิ์ศกัด์ิ / 900,000.00               3,330,000.00            0.56                           

11 น.ส.ภคศร สิริวรวงศ์ / 890,000.00               3,293,000.00            0.56                           

12 นายสิทธิชยั ดวงดุษดี / 820,000.00               3,034,000.00            0.51                           

13 นายกิตติชาญ กนกพนัธรางกูร / 800,000.00               2,960,000.00            0.50                           

น.ส.ฉนัทนา สิทธิญาวณิชย์ / 800,000.00               2,960,000.00            0.50                           

นางณฐัวลยั สมศิริ / 800,000.00               2,960,000.00            0.50                           

นายธณพชัร์ ปิยวาทินทร์ ผูมี้ความสมัพนัธ์ดา้นการจดัหาแหล่งเงินทุนให้กบับริษทัฯ 800,000.00               2,960,000.00            0.50                           

นางนงเยาว ์บุญบรรเจิดศรี / 800,000.00               2,960,000.00            0.50                           

นายปิติ ภิรมยภ์กัดี / 800,000.00               2,960,000.00            0.50                           

นายพาศกัด์ิ สมศิริ / 800,000.00               2,960,000.00            0.50                           

นางวรทาน แสงอารยะกุล ผูมี้ความสมัพนัธ์ดา้นการจดัหาแหล่งเงินทุนให้กบับริษทัฯ 800,000.00               2,960,000.00            0.50                           

14 น.ส.นิภา อภิรัตนรุ่งเรือง / 750,000.00               2,775,000.00            0.47                           

15 นางแกว้กมล ตนัติเฉลิม ผูมี้ความสมัพนัธ์ดา้นการจดัหาแหล่งเงินทุนให้กบับริษทัฯ / 700,000.00               2,590,000.00            0.44                           

นายชวกร อยูส่วสัด์ิ / 700,000.00               2,590,000.00            0.44                           

นางเบญจรัตน์ ภู่พทัธยากร / 700,000.00               2,590,000.00            0.44                           

น.ส.ภารดี กิระวานิช / 700,000.00               2,590,000.00            0.44                           

นายฤทธ์ิกร เทศน์สาลี / 700,000.00               2,590,000.00            0.44                           

นายวิเชียร เอ้ือสงวนกุล / 700,000.00               2,590,000.00            0.44                           

นางสุพิน ศิริโภค / 700,000.00               2,590,000.00            0.44                           

นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ / 700,000.00               2,590,000.00            0.44                           

16 บริษทั วีซีจี โฮลด้ิง จ  ากดั / 692,500.00               2,562,250.00            0.43                           



ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์ ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย์
ท่ีมาของการจดัสรรล าดบั

ท่ี
ช่ือ

จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บ
การจดัสรร

มูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บ
จดัสรร(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

17 นายจิตติพร จนัทรัช / 650,000.00               2,405,000.00            0.41                           

น.ส.พชัรี ธนสุกาญจน์ / 650,000.00               2,405,000.00            0.41                           

18 นางชินาภา สิรุตมานนท์ / 649,100.00               2,401,670.00            0.41                           

19 น.ส.กมลมาลย ์ประนตัเถ / 600,000.00               2,220,000.00            0.38                           

นางชญานี ปิยะชโลทร / 600,000.00               2,220,000.00            0.38                           

นายโชดิวตั ดัน่ธนสาร / 600,000.00               2,220,000.00            0.38                           

นายธีรพนัธ์ พรมข า / 600,000.00               2,220,000.00            0.38                           

นางวิภาพร โกวิทวิสิทธ์ิ / 600,000.00               2,220,000.00            0.38                           

นางสุภาณี กาญจนชยัภูมิ / 600,000.00               2,220,000.00            0.38                           

นางสุรัสวดี แผนสนิท / 600,000.00               2,220,000.00            0.38                           

นางอุไร คุณานนัทกุล / 600,000.00               2,220,000.00            0.38                           

20 นางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร / 578,100.00               2,138,970.00            0.36                           
           45,209,900.00          167,276,630.00                           28.26รวม

หมายเหตุ    1.  หากผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจ านวนหลายรายให้เปิดเผยรายช่ือทั้งหมด
                    2.  รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรท่ีตอ้งเปิดเผยในรายการน้ี ไม่รวมถึงผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์และส่วนท่ีไดแ้บ่งแยกไวเ้ป็นการเฉพาะเพ่ือจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั หรือกรรมการและพนกังานของบริษทั
ท่ีออกหุน้  
                    3. ในช่องท่ีมาของการจดัสรร หากไดรั้บจดัสรรจากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยใ์ห้ระบุลกัษณะการมีอุปการคุณ ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน และหากไดรั้บจดัสรรจากผูจ้ดั
จ  าหน่าย หลกัทรัพย ์ให้ท  าเคร่ืองหมาย “ / ”



4. รายช่ือผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น
4.2  ผูล้งทุนสถาบนัท่ีไดรั้บการจดัสรรในจ านวนสูงสุดยีสิ่บอนัดบัแรก

ล าดบัท่ี ช่ือ
จ านวนหุ้นท่ีไดรั้บ

การจดัสรร
มลูคา่หุ้นท่ีไดรั้บ
จดัสรร(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
การเสนอขาย (%)

1 -                            

2 -                            

3 -                            

4 -                            

5 -                            

6 -                            

7 -                            

8 -                            

9 -                            

10 -                            

11 -                            

12 -                            

13 -                            

14 -                            

15 -                            

16 -                            

17 -                            

18 -                            

19 -                            

20 -                            

                              -                                 -                                 -   

หมายเหตุ     1. หากผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจ านวนหลายรายใหเ้ปิดเผยรายช่ือทั้งหมด
                     2. รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรท่ีตอ้งเปิดเผยในรายการน้ี ไม่รวมถึงผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย์

รวม

แบบ 81-1-IPO



4. รายช่ือผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น
4.3 จ ำนวนหุน้ทั้งหมดท่ีจดัสรรให้แก่ผูมี้อุปกำรคุณ

ประเภทท่ี ลกัษณะของกำรมีอุปกำรคุณ จ ำนวนผูไ้ดรั้บจดัสรร จ ำนวนหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรร มูลค่ำหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรร
คิดเป็นร้อยละของกำรเสนอ

ขำย (%)

1 บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ 
เช่น ลูกคำ้ ผูจ้ดัหำ/จ ำหน่ำยวตัถุดิบ ผูรั้บจำ้งผลิต 
ผูรั้บเหมำก่อสร้ำง ผูจ้ดัหำ/จ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ คู่สญัญำทำงธุรกิจ หุน้ส่วนทำงธุรกิจ 
เป็นตน้                                            -   

2 ผูมี้ควำมสมัพนัธ์ดำ้นกำรจดัหำแหล่งเงินทุนให้กบับริษทัฯ เช่น
 สถำบนักำรเงิน ผูใ้ห้สินเช่ือ ผูส้นบัสนุนทำงกำรเงิน เป็นตน้                                           10                          3,580,000.00                        13,246,000.00                                        2.24

3

ผูใ้ห้กำรสนบัสนุน ช่วยเหลือ สร้ำงประโยชน์ ให้ค  ำปรึกษำ
แนะน ำ แก่บริษทัฯ ในกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นต่ำง ๆ เช่น กำร
ลงทุน กำรจดัหำแหล่งเงินทุน กำรพฒันำโครงกำร กำรผลิต 
กำรจดัหำวตัถุดิบ กำรจดัหำแรงงำน กำรขนส่ง กำรด ำเนินงำน 
กำรบริหำรงำน กำรวิจยัและพฒันำ กำรตลำด กำรขำย กำร
โฆษณำประชำสมัพนัธ์ ดำ้นเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ ดำ้น                                            -   

                                          10                          3,580,000.00                        13,246,000.00                                        2.24

แบบ 81-1-IPO

รวม

หมำยเหตุ     1. ผูท่ี้ตอ้งจดัท ำขอ้มูลตำมตำรำงน้ี คือ ผูเ้สนอขำยหุน้ท่ีมีกำรแบ่งแยกหุน้บำงส่วนไวส้ ำหรับจดัสรรให้แก่ผูมี้อุปกำรคุณ โดยไม่นบัรวมถึงส่วนท่ีแบ่งแยกไวเ้ป็นกำรเฉพำะเพ่ือจดัสรรให้แก่
ผูล้งทุนสถำบนักรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัท่ีออกหุน้ หรือลูกคำ้ท่ีมีบญัชีและมีกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัจ  ำหน่ำยหลกัทรัพยก่์อนกำรเสนอขำยหุน้ในคร้ังน้ี (ถำ้มี) 

                     2. ขอ้มูลท่ีแสดงในตำรำงน้ี ให้แสดงเป็นยอดสะสมจ ำแนกตำมลกัษณะของกำรมีอุปกำรคุณท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน



5. การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ล ำดบั
ท่ี

ช่ือ ต ำแหน่งหรือควำมสมัพนัธ์
จ  ำนวนหุน้ท่ีไดรั้บกำร

จดัสรร
คิดเป็นร้อยละของกำรเสนอ

ขำย (%)

1 มำนิต นิธิประทีป กรรมกำรของบริษทัฯ 500,000.00                       0.31                                      

2 วชัรำภรณ์ กำญจนภี ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 400,000.00                       0.25                                      

3 ปณิตตรำ อคัรวิเนค กรรมกำรของบริษทัฯ 400,000.00                       0.25                                      

4 ปริญช์ ผลนิวำศ กรรมกำรของบริษทัฯ 400,000.00                       0.25                                      

5 กนกกิต นวสิริ กรรมกำรของบริษทัฯ 400,000.00                       0.25                                      

6 โคบ้ี บุญบรรเจิดศรี ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 400,000.00                       0.25                                      

7 ทวี กุลเลิศประเสริฐ กรรมกำรของบริษทัฯ 400,000.00                       0.25                                      

8 บุญยง ตนัสกุล กรรมกำรของบริษทัฯ 400,000.00                       0.25                                      

9 สุชำติ บุญบรรเจิดศรี กรรมกำรของบริษทัฯ 400,000.00                       0.25                                      

10 วรุตม ์หอสุวรรณ์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำรสินทรัพยอ์ำวโุส 350,000.00                       0.25                                      

11 ธนบรรณ นวรัตน์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำรสินทรัพยอ์ำวโุส 170,000.00                       0.25                                      

12 มนตภ์สัสร ถิระพนัธรัตน์ ผูจ้ดักำรแผนกบญัชี 150,000.00                       0.25                                      

13 ประกิต ประเสริฐยิง่ ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 100,000.00                       0.25                                      

14 สมชำย มะสุวรรณ ทนำยควำมอำวโุส 100,000.00                       0.25                                      

15 นรินภรณ์ พละงำม สมุห์บญัชี 100,000.00                       0.25                                      

16 เบญจมำศ หรุ่นสมบูรณ์ ผูจ้ดักำรแผนกปฎิบตักำร 100,000.00                       0.25                                      

17 ทอรุ้ง ร ำพึง ผูจ้ดักำรแผนกบุคคล/จดัซ้ือ 100,000.00                       0.25                                      

18 วรำภสัร์ แซ่หล่ี พนกังำนกำรเงิน 70,000.00                         0.25                                      

19 กฤษฎำกรณ์ บรรเลงจิต ผูจ้ดักำรฝ่ำยก ำกบัดูแล 27,000.00                         0.25                                      

20 อญัชนำดำ อินทำ ผูช่้วยเลขำนุกำรบริษทั 27,000.00                         0.25                                      

21 เอกนรินทร์ อินทร์สุทธ์ิ ทนำยควำม 27,000.00                         0.25                                      

แบบ 81-1-IPO

5.1  กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี มีควำมสมัพนัธ์กบับริษทัท่ีออกหุน้



5. การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ล ำดบั
ท่ี

ช่ือ ต ำแหน่งหรือควำมสมัพนัธ์
จ  ำนวนหุน้ท่ีไดรั้บกำร

จดัสรร
คิดเป็นร้อยละของกำร

เสนอขำย (%)

1  ไม่มี -                                     

2 -                                     

3 -                                     

4 -                                     

แบบ 81-1-IPO

5.2 กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบัผูจ้ดั
จ  ำหน่ำยหลกัทรัพย์



6. จ ำนวนเงนิสุทธิที่ผู้เสนอขำยได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้น

570,397,000.000000                                   

7. ผลกำรจัดจ ำหน่ำยของผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์

ล ำดบั
ท่ี

ช่ือผูจ้ดัจ  ำหน่ำยหลกัทรัพย์
จ  ำนวนหน่วย
ท่ีรับจดัจ ำหน่ำย

จ ำนวนหน่วย
ท่ีซ้ือไวเ้อง

จ ำนวนหน่วยท่ีซ้ือไวเ้อง
คิดเป็นร้อยละของ
กำรเสนอขำย (%)

1 บริษทั หลกัทรัพยท์รีนีต้ี จ  ำกดั 148,000,000.00                    -                                        -                                  

2 บริษทั หลกัทรัพยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั มหำชน 3,000,000.00                        -                                        -                                  

3 บริษทั หลกัทรัพยฟิ์นนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน 3,000,000.00                        -                                        -                                  

4 บริษทั หลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ  ำกดั 3,000,000.00                        -                                        

5 บริษทั หลกัทรัพยคิ์งส์ฟอร์ด จ ำกดั (มหำชน) 3,000,000.00                        -                                        -                                  

160,000,000.00                    -                                  -                                  

จ ำนวนเงินท่ีผูเ้สนอขำยไดรั้บจำกกำรเสนอขำยหุน้หลงัหกัค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัจ ำหน่ำย จดัพิมพห์นงัสือช้ีชวน ค่ำท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน และ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ จนถึงวนัท่ียืน่รำยงำนน้ี

รวม

แบบ 81-1-IPO












