
แบบ 81-1-IPO

1. ข้อมูลทั�วไป

1.1 ชือผูเ้สนอขายหุน้ บริษทั เจริญอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

1.2 ชือบริษทัทีออกหุน้ บริษทั เจริญอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)

1.3 ชือทีปรึกษาทางการเงิน บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จาํกดั

1.4 วนัทีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ 06/07/2022

1.5 วนัทียืนแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี>ชวน 23/03/2022

1.6 วนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชี>ชวนมีผลใชบ้งัคบั 30/08/2022

1.7 ระยะเวลาการจองซื>อและชาํระเงินค่าซื>อหุน้ ตั>งแต่ วนัที 01/09/2022

ถึงวนัที 05/09/2022

2. ข้อมูลเกี�ยวกับสาระสําคญัของหุ้น

2.1 กรณีทัวไป

2.1.1 ประเภทหุน้ทีเสนอขาย หุน้สามญั

2.1.2 จาํนวนหุน้ทีเสนอขาย 160,000,000.00                                            

2.1.3 มูลค่าหุน้ทีตราไวต้่อหน่วย 0.50                                                              

2.1.4 ราคาทีเสนอขายต่อหน่วย 2.34                                                              

2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั>งหมด 374,400,000.00                                            

2.2 กรณีทีมีการจดัสรรหุน้เกินจาํนวน (Greenshoe Option)

2.2.1 ชือผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน

2.2.2 จาํนวนหุน้ทีจดัสรรเกิน

2.2.3 ชือผูใ้หสิ้ทธิซื>อหุน้ (option) 

2.2.4 จาํนวนหุน้ทีใหสิ้ทธิตาม 2.2.3 

2.2.5 จาํนวนหุน้ทีเกิดจากการใชสิ้ทธิซื>อหุน้ตาม 2.2.3

2.2.6 จาํนวนหุน้ทีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินซื>อจากตลาดหลกัทรัพย ์ฯ เพือการส่งมอบ

2.2.7 ระยะเวลาในการจดัหาหุน้ส่วนเกินเพือส่งมอบแก่ผูใ้หย้มืหรือผูล้งทุน ตั>งแต่        วนัที 

ถึงวนัที

แบบรายงานผลการขายหุน้



3. ผลการเสนอขายหุ้น

จาํนวนผูจ้องซือ 

(ราย)
จาํนวนหุน้ที�จองซือ

คิดเป็นร้อยละของ

การเสนอขาย (%)

จาํนวนผูจ้องซือที�

ไดร้ับการจดัสรร 

(ราย)

จาํนวนหุน้ที�ไดร้ับการ

จดัสรร

คิดเป็นร้อยละของ

การเสนอขาย (%)

1. ผูล้งทุนสญัชาติไทย

- ผูล้งทุนสถาบนั -                          -                            -                            -                            -                                  -                            

- นิติบุคคล 17                           10,579,500               6.61                          17                              10,579,500                     6.61                          

- บุคคลธรรมดา 8,654                      149,103,100             93.19                        8,654                        149,103,100                   93.19                         

2. ผูล้งทุนต่างประเทศ

- ผูล้งทุนสถาบนั -                          -                            -                            -                            -                                  -                            

- นิติบุคคล -                          -                            -                            -                            -                                  -                            

- บุคคลธรรมดา 25                           317,400                    0.20                          25                              317,400                          0.20                           

รวม                        8,696               160,000,000                        100.00                          8,696                     160,000,000                        100.00

ผลการจองซือ ผลการจดัสรร

ประเภทของผูล้งทุน หมายเหตุ

แบบ 81-1-IPO



4. รายชื	อผู้ที	ได้รับการจดัสรรหุ้น

4.1 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที�ไดร้ับการจดัสรรในจาํนวนสูงสุดยี�สิบอนัดบัแรก

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์

1 นาย ประสงค ์ลิ+มเจริญ / 1,510,000                 3,533,400                 0.94                           

2 นาย บุญชยั ศรงดงาม / 1,500,000                 3,510,000                 0.94                           

3 นาย สมชาย งา้วทองไพฑูรย์ / 1,300,000                 3,042,000                 0.81                           

4 น.ส. นงนุช นนทปัทมะดุลย์ / 1,200,000                 2,808,000                 0.75                           

5 นาย กนกศกัดิ9  ปิ� นแสง / 1,000,000                 2,340,000                 0.63                           

นาย จรัญ ววิฒัน์เจษฎาวฒุิ / 1,000,000                 2,340,000                 0.63                           

นาย ชูชาติ เพช็รอาํไพ / 1,000,000                 2,340,000                 0.63                           

นาย ปีติชา ผาสุพงษ์ / 1,000,000                 2,340,000                 0.63                           

นาง พิริยา อภิธโนทยั / 1,000,000                 2,340,000                 0.63                           

6 นาย นพดล ศรีสุวรรณ / 965,400                    2,259,036                 0.60                           

7 นาย สุรเดช อุทยัรัตน์ / 800,000                    1,872,000                 0.50                           

น.ส. อญัญฑ์ีรา บูรพชยัศรี / 800,000                    1,872,000                 0.50                           

8 นาง นนัทวนั มสัยวาณิช / 700,000                    1,638,000                 0.44                           

นาย ประวทิย ์ธงชยัระววีฒัน์ / 700,000                    1,638,000                 0.44                           

นาย พีรพฒัน์ หาญเรืองเกียรติ / 700,000                    1,638,000                 0.44                           

นาย อนนัต ์เจริญถาวรสุข / 700,000                    1,638,000                 0.44                           

นาย อนุฤทธิ9  เกิดสินธ์ชยั / 700,000                    1,638,000                 0.44                           

9 น.ส. สุนนัท ์เธียรชาติอนนัต์ / 662,400                    1,550,016                 0.41                           

แบบ 81-1-IPO

ที�มาของการจดัสรรลาํดบั

ที�
ชื�อ

จาํนวนหุน้ที�ไดร้ับ

การจดัสรร

มูลค่าหุน้ที�ไดร้ับ

จดัสรร(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ

การเสนอขาย (%)



ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์

ที�มาของการจดัสรรลาํดบั

ที�
ชื�อ

จาํนวนหุน้ที�ไดร้ับ

การจดัสรร

มูลค่าหุน้ที�ไดร้ับ

จดัสรร(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ

การเสนอขาย (%)

10 นาย วรพจน์ จรรยโ์กมล / 600,000                    1,404,000                 0.38                           

นาย ธีรพงศ ์จนัศิริ / 600,000                    1,404,000                 0.38                           

นาง ปรียาภรณ์ ววิฒัน์เจษฎาวฒุิ / 600,000                    1,404,000                 0.38                           

นาง เพญ็ทิพย ์วรีะธนาพานิช / 600,000                    1,404,000                 0.38                           

นาย มินทร์ อิงคธ์เนศ / 600,000                    1,404,000                 0.38                           

11 นาย ธนัยกร กิจชนะเลิศ / 510,000                    1,193,400                 0.32                           

12 น.ส. นนัทวรรณ สิทธิณรงค์ / 505,000                    1,181,700                 0.32                           

13 นาง ลดาวลัย ์สุภทัรเสถียรกลุ / 500,000                    1,170,000                 0.31                           

นาย ไชยชนก ชิดชอบ / 500,000                    1,170,000                 0.31                           

น.ส. พลอย ปิ� นแสง / 500,000                    1,170,000                 0.31                           

นาย วรกิจ สมนัตยากรกลุ / 500,000                    1,170,000                 0.31                           

น.ส. ศจีพตั พรประภา / 500,000                    1,170,000                 0.31                           

น.ส. เสาวนีย ์จิระวฒุิกลุ / 500,000                    1,170,000                 0.31                           

14 นาย วนิยั ปวทิยว์ฒันา / 450,000                    1,053,000                 0.28                           

น.ส. เสาวลกัษณ์ ไชยโย / 450,000                    1,053,000                 0.28                           

15 นาย ทิวา องัควานิช / 440,000                    1,029,600                 0.28                           

16 นาย พรพล หุ่นภกัดีวรกลุ 1. ผูท้ี�มีความสมัพนัธ์ทางการคา้ 425,000                    994,500                    0.27                           

17 นาย ชาญ ตนัติอาํนวย 1. ผูท้ี�มีความสมัพนัธ์ทางการคา้ 405,000                    947,700                    0.25                           

18 นาย สมชาย สุภทัรเสถียรกลุ / 400,000                    936,000                    0.25                           

นาย ชูวทิย ์จึงธนสมบูรณ์ / 400,000                    936,000                    0.25                           

นาง ดวงฤดี หทยัสุทธิ / 400,000                    936,000                    0.25                           



ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์

ที�มาของการจดัสรรลาํดบั

ที�
ชื�อ

จาํนวนหุน้ที�ไดร้ับ

การจดัสรร

มูลค่าหุน้ที�ไดร้ับ

จดัสรร(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ

การเสนอขาย (%)

นาย ธนภรณ์ งามมงคลรัตน์ / 400,000                    936,000                    0.25                           

นาย ธฤติ จนัทร์เด่นแสง / 400,000                    936,000                    0.25                           

นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ / 400,000                    936,000                    0.25                           

นาง พชัระภรณ์ ยิ+มแยม้ / 400,000                    936,000                    0.25                           

นาย มนชยั ศรงดงาม / 400,000                    936,000                    0.25                           

นาย มนตช์ยั จริยาพิทกัษส์กลุ / 400,000                    936,000                    0.25                           

นาง วฒันา ลิ�มนรรัตน์ / 400,000                    936,000                    0.25                           

นาย สมโภชน์ วลัยะเสวี / 400,000                    936,000                    0.25                           

นาย สมโภชน์ อาหุนยั / 400,000                    936,000                    0.25                           

19 นาย จิระชาติ เพียรสหะกิจ / 398,900                    933,426                    0.25                           

20 นาง ณฐันี ร่มไทรทอง / 352,000                    823,680                    0.22                           

           31,973,700.00            74,818,458.00                           19.98รวม

หมายเหตุ    1.  หากผูท้ี�ไดร้ับการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจาํนวนหลายรายใหเ้ปิดเผยรายชื�อทั+งหมด

                    2.  รายชื�อผูท้ี�ไดร้ับการจดัสรรที�ตอ้งเปิดเผยในรายการนี+  ไม่รวมถึงผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์และส่วนที�ไดแ้บ่งแยกไวเ้ป็นการเฉพาะเพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั หรือกรรมการและ

พนกังานของบริษทัที�ออกหุน้  

                    3. ในช่องที�มาของการจดัสรร หากไดร้ับจดัสรรจากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยใ์หร้ะบุลกัษณะการมีอุปการคุณ ตามที�แสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือชี+ชวน และหากไดร้ับ

จดัสรรจากผูจ้ดัจาํหน่าย หลกัทรัพย ์ใหท้าํเครื�องหมาย “ / ”



4. รายชื	อผู้ที	ได้รับการจัดสรรหุ้น

4.2  ผูล้งทุนสถาบนัที�ไดรั้บการจดัสรรในจาํนวนสูงสุดยี�สิบอนัดบัแรก

ลาํดบัที� ชื�อ
จาํนวนหุน้ที�ไดรั้บ

การจดัสรร

มูลค่าหุน้ที�ไดรั้บ

จดัสรร(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ

การเสนอขาย (%)

1 ไม่มี -                            

2 -                            

3 -                            

4 -                            

5 -                            

6 -                            

7 -                            

8 -                            

9 -                            

10 -                            

11 -                            

12 -                            

13 -                            

14 -                            

15 -                            

16 -                            

17 -                            

18 -                            

19 -                            

20 -                            

                              -                                 -                                 -   

หมายเหตุ     1. หากผูที้�ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจาํนวนหลายรายใหเ้ปิดเผยรายชื�อทั8งหมด

                     2 . รายชื�อผูที้�ไดรั้บการจดัสรรที�ตอ้งเปิดเผยในรายการนี8  ไม่รวมถึงผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์

รวม

แบบ 81-1-IPO



4. รายชื	อผู้ที	ได้รับการจดัสรรหุ้น

4.3 จาํนวนหุน้ทั�งหมดที�จดัสรรใหแ้ก่ผูม้ีอุปการคุณ

ประเภทที� ลกัษณะของการมีอุปการคุณ จาํนวนผูไ้ดร้ับจดัสรร จาํนวนหุน้ที�ไดร้ับจดัสรร มูลค่าหุน้ที�ไดร้ับจดัสรร
คิดเป็นร้อยละของการเสนอ

ขาย (%)

1 ผูม้ีความสมัพนัธ์ทางการคา้ เช่น ลูกคา้/คู่คา้ 

พนัธมิตรทางธุรกิจ คู่สญัญาทางการคา้ที�สาํคญั ผู ้

จดัหาสินคา้และบริการที�มีความสาํคญัต่อบริษทั

5 1,000,000                             2,340,000                             0.63                                      

                                            5                               1,000,000                               2,340,000                                        0.63

แบบ 81-1-IPO

รวม

หมายเหตุ     1. ผูท้ี�ตอ้งจดัทาํขอ้มูลตามตารางนี�  คือ ผูเ้สนอขายหุน้ที�มีการแบ่งแยกหุน้บางส่วนไวส้าํหรับจดัสรรใหแ้ก่ผูม้ีอุปการคุณ โดยไม่นบัรวมถึงส่วนที�แบ่งแยกไวเ้ป็นการเฉพาะเพื�อ

จดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนักรรมการหรือพนกังานของบริษทัที�ออกหุน้ หรือลูกคา้ที�มีบญัชีและมีการซื�อขายหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยก์่อนการเสนอขายหุน้ในครั� งนี�  (ถา้มี) 

                     2. ขอ้มูลที�แสดงในตารางนี�  ใหแ้สดงเป็นยอดสะสมจาํแนกตามลกัษณะของการมีอุปการคุณที�แสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือชี�ชวน



5. การจดัสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที%เกี%ยวข้อง

ลาํดบั

ที	
ชื	อ ตาํแหน่งหรือความสมัพนัธ์ จาํนวนหุน้ที	ไดร้ับการจดัสรร

คิดเป็นร้อยละของการเสนอ

ขาย (%)

1 บริษทั ซีเอช แฟมิลี	 จาํกดั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ (บุคคลที	มีความสมัพนัธ์กบับริษทั) 10,000,000                           6.25                                      

2 นาย ศกัดา ศรีแสงนาม กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที	บริหาร 6,000,000                             3.75                                      

3 นาย ประวทิย ์ศรีแสงนาม กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที	สายงานลงทุน 6,000,000                             3.75                                      

4 นาย ปิยวงศ ์ศรีแสงนาม กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที	สายงานปฏิบตัิการ 6,000,000                             3.75                                      

5 ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการบริษทั 800,000                                0.50                                      

6 นาย พิชิต บูรพวงศ์ รองประธานกรรมการบริษทั 700,000                                0.44                                      

7 นาย รุ่งโรจน์ มิ	งวรมงคล ประธานเจา้หนา้ที	สายงานพาณิชย์ 545,000                                0.34                                      

8 นาย ชินภทัร วสิุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000                                0.31                                      

9 นาย สรกฤช รอดทิม ประธานเจา้หนา้ที	สายงานการเงิน และบญัชี 428,500                                0.27                                      

10 นาย คงศกัดิF  ศรีบนฟ้า กรรมการบริษทั 350,000                                0.22                                      

11 นาย สุเมธ คุโณภาสวรกลุ กรรมการบริษทั 350,000                                0.22                                      

12 นาย สุดวณิ ปัญญาวงศข์นัติ กรรมการอิสระ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 300,000                                0.19                                      

13 นาย สุเมธ เลิศตนัติสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 300,000                                0.19                                      

14 นาย คุณวฒัน์ โรจนกตญัHู กรรมการอิสระ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 300,000                                0.19                                      

15 นางสาว สนิสา ณิชาชินโชติ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 181,700                                0.11                                      

แบบ 81-1-IPO

5.1  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท้ี	เกี	ยวขอ้ง ซึ	งเป็นบุคคลที	 มีความสมัพนัธ์กบับริษทัที	ออกหุน้



5. การจดัสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที%เกี%ยวข้อง

ลาํดบั

ที	
ชื	อ ตาํแหน่งหรือความสมัพนัธ์ จาํนวนหุน้ที	ไดร้ับการจดัสรร

คิดเป็นร้อยละของการเสนอ

ขาย (%)

1 ไม่มี -                                        

2 -                                        

3 -                                        

4 -                                        

แบบ 81-1-IPO

5.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท้ี	เกี	ยวขอ้ง ซึ	งเป็นบุคคลที	มีความสมัพนัธ์กบัผูจ้ดัจาํหน่าย

หลกัทรัพย์



6. จาํนวนเงนิสุทธิที�ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหุ้น

354,360,800                                                                                       

7. ผลการจดัจาํหน่ายของผู้จดัจาํหน่ายหลักทรัพย์

ลาํดบั

ที�
ชื�อผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์

จาํนวนหน่วย

ที�รับจดัจาํหน่าย

จาํนวนหน่วย

ที�ซื#อไวเ้อง

จาํนวนหน่วยที�ซื#อไวเ้อง

คิดเป็นร้อยละของ

การเสนอขาย (%)

1 บริษทั หลกัทรัพยฟ์ินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 150,400,000                         -                                        -                                  

2 บริษทั หลกัทรัพยโ์กลเบลก็ จาํกดั 1,600,000                             -                                        -                                  

3 บริษทั หลกัทรัพยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1,600,000                             -                                        -                                  

4 บริษทั หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 1,600,000                             -                                        -                                  

5 บริษทั หลกัทรัพยฟ์ิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1,600,000                             -                                        -                                  

6 บริษทั หลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1,600,000                             -                                        -                                  

7 บริษทั หลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั 1,600,000                             -                                        -                                  

160,000,000                         -                                  -                                  

จาํนวนเงินที�ผูเ้สนอขายไดร้ับจากการเสนอขายหุน้หลงัหกัค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่าย จดัพิมพห์นงัสือชี#ชวน ค่าที�ปรึกษาทางการเงิน และค่าใชจ้่ายอื�น ๆ จนถึงวนัที�

ยื�นรายงานนี#

รวม

แบบ 81-1-IPO


















