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‘เงินติดล้อ’ เคาะราคา IPO ท่ี 36.50 บาทต่อหุ้น  
หลงัพบความสนใจลงทุนของนักลงทุนทัว่โลกสงูสุดเป็นประวติัการณ์  

พร้อมจดัสรรหุ้นเพ่ิมให้แก่ผู้จองซ้ือรายย่อย  
โดยระบบ SETTRADE จะสุ่มเลือกผู้จองซ้ือท่ีได้รบัจดัสรร รายละ 1,000 หุ้น ตามวิธี Small Lot First  

 

บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) ประกาศราคาเสนอขายหุ้น IPO ท่ี 36.50 บาทต่อหุ้น พร้อมตอบแทนความสนใจ
ลงทุนของผู้จองซ้ือรายย่อย โดยการจดัสรรหุ้นเพ่ิมเติมให้กบัผู้จองซ้ือรายย่อย รวมเป็นจ านวนทัง้ส้ิน 75,000,000 หุ้น 
หรอืคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,737 ล้านบาทท่ีราคาเสนอขายสุดท้าย นับเป็น IPO ของบริษทัเอกชนไทยไม่ก่ีแห่งท่ีเปิดโอกาส
ให้นักลงทุนรายย่อยมีส่วนรว่มเป็นเจ้าของ โดยให้มีการจองซ้ือผา่นตวัแทนจ าหน่ายหุ้น ในการจดัสรรหุ้นในส่วนของผู้
จองซ้ือรายย่อยนัน้ เน่ืองจากมีจ านวนรายการและยอดจองซ้ือเข้ามาสูงกว่าจ านวนหุ้นท่ีจะจดัสรรและ เกินกว่าท่ีจะ
สามารถจดัสรรจ านวนหุ้นขัน้ต า่ในรอบแรกให้แก่ผูจ้องซ้ือรายย่อยได้ครบทุกราย ดงันัน้ระบบคอมพิวเตอรข์อง บริษทั 
เซ็ทเทรด ดอท คอม (SETTRADE) จะด าเนินการสุ่มจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซ้ือรายย่อย รายละ 1,000 หุ้น ตามจ านวน
จองซ้ือขัน้ต า่ จนครบจ านวน 75,000,000 หุ้น หรอืคิดเป็นจ านวนผูจ้องซ้ือรายย่อยท่ีประมาณ 75,000 ราย  โดยตวัแทน
จ าหน่ายหุ้นจะทยอยด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือในส่วนท่ีไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้น หรอืได้รบัการจดัสรรหุ้นไม่ครบตาม
จ านวนท่ีจองซ้ือตัง้แต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดย IPO ของเงินติดล้อ นับเป็น IPO ของบริษทัไทยท่ีได้รบั
ความสนใจในการลงทุนจากนักลงทุนสถาบนัชัน้น าทัว่โลกท่ีมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวติัการณ์ และยงันับเป็น IPO จาก
กลุ่มธุรกิจเงินทุนและหลกัทรพัยท่ี์มีมูลค่าเสนอขายสูงท่ีสุด ทัง้น้ี คาดว่าหุ้น TIDLOR จะเข้าท าการซ้ือขายวนัแรกใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 พร้อมเร่ิมท าการรกัษาระดบัราคาหุ้นในตลาดรอง 
(Stabilization Activity) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วนัหลงัจากวนัเข้าซ้ือขายเป็นวนัแรก  

นายปิยะศกัด์ิ อกุฤษฎนุ์กลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า หลงัจากทีเ่งนิตดิ
ลอ้ไดน้ าเสนอขอ้มลูใหก้บันักลงทุนทัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศเป็นระยะเวลารวมกว่าสองสปัดาหท์ีผ่่านมา รวมถงึการ
ส ารวจปรมิาณความต้องการจองซือ้ (Bookbuilding) จากนักลงทุนสถาบนัทัว่โลก ปรากฏว่ามนีักลงทุนสถาบนักว่า 190 รายทัว่
โลกแสดงความสนใจลงทุนอย่างท่วมท้นและมีมูลค่ารวมกันสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมัน่ใน
ปัจจยัพืน้ฐานทีแ่ขง็แกร่ง และศกัยภาพในการการเตบิโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนืในอนาคตของเงนิตดิลอ้  

ส าหรบัการจองซือ้หุน้ของผูจ้องซือ้รายย่อยในประเทศเมื่อวนัที ่22 – 26 เมษายนทีผ่่านมา โดยภายหลงัการปิดจองซื้อ 
พบว่ามผีูจ้องซือ้รายย่อยแสดงความสนใจจองซือ้หุ้น TIDLOR เป็นจ านวนมาก ดงันัน้เงนิตดิลอ้ร่วมกบัผู้ถอืหุ้นใหญ่ทัง้ 2 ราย 
และทีป่รกึษาทางการเงนิและผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย จงึไดพ้จิารณาจดัสรรหุน้เพิม่เตมิใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
รายย่อยเพิม่เตมิ จากเดมิจ านวน 46,500,000 หุน้ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 75,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นมลูค่ากว่า 2,737 ลา้นบาท 
โดยการพจิารณาดงักล่าวค านึงถงึหลายปัจจยัทีส่ าคญั ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง ปรมิาณความตอ้งการจองซือ้จากทัง้นกัลงทุน
สถาบนัทัว่โลกและนกัลงทุนรายย่อยในประเทศไทย เสถยีรภาพของราคาหุน้ในตลาดรอง ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อื
หุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายเป็นส าคญั 



 

 

“เรามคีวามยนิดแีละปลาบปลื้มเป็นอย่างมากทีหุ่น้ IPO ของเงนิติดล้อได้รบัความสนใจเป็นอย่างสูง พร้อมด้วยกระแส
ตอบรบัจากทัง้จากนักลงทุนสถาบนัทัว่โลกและนักลงทุนรายย่อยในประเทศทีเ่ป็นปรากฎการณ์และเกนิความคาดหมาย โดย 
เงนิตดิลอ้มคีวามตัง้ใจเป็นอย่างยิง่ทีอ่ยากเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยทีส่นใจไดม้สี่วนร่วมใน IPO ครัง้นี้ ทางเงนิตดิลอ้ต้อง
ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านทีใ่หค้วามสนใจร่วมเป็นเจา้ของหุน้ TIDLOR และร่วมเตบิโตไปดว้ยกนั โดยบรษิทัไดป้ระสานงาน
กบัตวัแทนจ าหน่ายหุน้ทัง้ 3 ราย ใหร้บีด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ในสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตาม
จ านวนโดยเรว็” นายปิยะศกัดิก์ล่าวเสรมิ  

ทัง้นี้ ตามรายละเอยีดทีไ่ด้เปิดเผยไวใ้นหนังสอืชีช้วน และขอ้มูลทีไ่ด้แจง้ในงานแถลงขา่วและน าเสนอขอ้มลูแก่นักลงทุน 
ระบบคอมพวิเตอรข์อง บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จ ากดั (บรษิทัย่อยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ซึง่มคีวามโปร่งใส 
เป็นที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ จะจดัสรรด้วยวธิ ีSmall Lot First ซึ่งก่อนด าเนินการจดัสรร ระบบคอมพวิเตอรข์อง
บรษิัท เซท็เทรด ดอท คอม จ ากดั จะด าเนินการจดัล าดบัการจดัสรรใหแ้ก่ผู้จองซือ้รายย่อยแต่ละรายโดยวธิกีารสุ่มโดยระบบ
คอมพวิเตอร์ และด าเนินการจดัสรรหุ้นเป็นรอบ ๆ โดยในรอบแรกจะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายเป็นจ านวน 
1,000 หุน้ และหากยงัมหีุน้เหลอืในรอบถดัไปจะจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายย่อยแต่ละราย จ านวนรอบละ 100 หุน้จนกว่า
หุน้จะหมด อย่างไรกต็าม เน่ืองจากจ านวนรายการและยอดจองซือ้ทัง้หมดมจี านวนสงูกว่าจ านวนหุน้ทีจ่ะจดัสรรเป็นจ านวนมาก 
และเกนิกว่าทีจ่ะสามารถจดัสรรจ านวนหุน้ขัน้ต ่าในรอบแรกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายย่อยไดค้รบทุกราย ดงันัน้ ระบบคอมพวิเตอรข์อง 
บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จ ากดั จะด าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายย่อยแต่ละรายจ านวน 1,000 หุน้ ตามจ านวนจอง
ซือ้ขัน้ต ่า 1,000 หุน้จนครบจ านวน 75,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นจ านวนผูจ้องซือ้รายย่อยที่ 75,000 ราย  ซึง่จะส่งผลใหม้ผีูจ้อง
ซือ้รายย่อยบางรายไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซือ้ในครัง้นี้ โดยผูจ้องซือ้รายย่อยทีจ่อง
ซือ้ผ่านตวัแทนจ าหน่ายหุน้ทัง้ 3 รายสามารถตรวจสอบผลการจดัสรรหุน้ไดป้ระมาณเวลา 18.00 น. ของวนัที ่28 เมษายน 2564 
เป็นต้นไปที่ https://www.settrade.com ทัง้นี้ ตัวแทนจ าหน่ายหุ้นจะทยอยด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบัการ
จดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวน ตัง้แต่วนัที ่7 พฤษภาคมเป็นตนัไป  

ส าหรบัการเสนอขายหุ้น IPO ของ TIDLOR ในครัง้นี้มจี านวนรวมทัง้สิน้ 1,043,542,800 หุ้น (รวมการจดัสรรหุ้นส่วน
เกนิ)  โดยมมีูลค่าเสนอขายรวมประมาณ 38,089 ล้านบาทที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 36.50 บาท่อหุ้น นับว่าเป็นหุ้น IPO ใน
หมวดธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย์ที่มมีูลค่าเสนอขายสูงที่สุด และเป็นหุ้น  IPO ที่มมีูลค่าการเสนอขายสูงสุด 5 ล าดบัแรกใน
ประวตัศิาสตรต์ลาดทุนไทย โดยเงนิตดิลอ้จะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการระดมทุนไปใชข้ยายธุรกจิสนิเชื่อและนายหน้าประกนัภยั ทัง้
การขยายสาขาและลงทุนพฒันาโครงสรา้งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเปลีย่นผ่านสู่ระบบดจิทิลั ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใน
การด าเนินธุรกจิและปรบัโครงสรา้งทางการเงนิใหเ้หมาะสมเพื่อรองรบัการเตบิโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนืในอนาคต 

************************************************ 
ข้อมูลนีจ้ะถกูเผยแพร่ให้แก่นักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น โปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่นไขผลตอบแทนและ
ความเสีย่งก่อนตัดสินใจลงทุน 

ข้อมูลนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
(รวมถึงเขตแดนและอาณาเขต มลรัฐใด ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตการปกครองพิเศษกรุงวอชิงตัน )และ

ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหน่ึงของการเสนอขาย หรือค าชีช้วนเพื่อการซือ้หรือจองซื้อหลักทรัพย์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หลักทรัพยท์ีอ้่างถงึหรือกล่าวถงึในข้อมูลนีไ้ม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ United 
States Securities Act of 1933 ( the “Securities Act”) ทั้งนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวไม่อาจถูกเสนอขายหรือขายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะเป็นกรณีทีเ่ป็นไปตามข้อยกเว้นจากข้อก าหนดการจดทะเบียนภายใต้ the Securities Act และจะ
ไม่มีการเสนอขายหลักทรัพยต่์อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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