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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เงิ นติ ดล้อ (TIDLOR) เริ่ มซื้อขาย 10 พ.ค. นี้
บมจ. เงิ น ติ ด ล้ อ ผู้นาอันดับ หนึ่ ง การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ มี ท ะเบี ย นรถเป็ นหลัก ประกัน พร้อ มซื้ อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10 พ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 84,642.94 ล้านบาท โดยใช้
ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า “TIDLOR”
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานผูอ้ อกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. เงินติดล้อ เข้าจดทะเบียนและเริม่ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยใช้ช่อื ย่อในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ว่า “TIDLOR” ในวันที่ 10 พฤษภาคม
2564
TIDLOR เป็ นบริษัท ในกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ดูแ ลโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทสินเชื่อทีม่ ที ะเบียนรถเป็ นหลักประกัน (สินเชื่อจานาทะเบียน) ภายใต้ช่อื “เงินติดล้อ”
แบรนด์ทไ่ี ด้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 40 ปี นอกจากนี้ TIDLOR มีธุรกิจนายหน้าประกันภัยทีเ่ ติบโต
อย่ า งก้า วกระโดด เป็ น 1 ใน 3 อัน ดับ แรกของธุ ร กิจ นายหน้ า ประกัน วิน าศภัย ที่จ าหน่ า ยแก่ ลูก ค้า รายย่ อ ย ด้ว ย
ผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อจานาทะเบียนทีห่ ลากหลาย ครบวงจร และช่องทางการขายและบริการทีค่ รอบคลุมทัง้ ออฟไลน์ และ
ออนไลน์ ณ ธ.ค. 2563 มี 1,076 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทัวประเทศ
่
เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ารายย่อยในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดารงชีพ
TIDLOR มีทุนชาระแล้ว 8,580.24 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 3.70 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็ น
ครัง้ แรก 1,043.54 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิม่ ทุน 210.82 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเดิม ของ BAY 284.14 ล้านหุ้น
และ Siam Asia Credit Access Pte. Ltd. (SACA) 412.47 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 136.11 ล้านหุ้น โดยเสนอ
ขายต่อบุคคลทัวไปวั
่ นที่ 22-26 เมษายน 2564 และผูล้ งทุนสถาบันวันที่ 28-30 เมษายน 2564 ในราคาหุน้ ละ 36.50 บาท
คิดเป็ นมูลค่าเสนอขาย 38,089.31 ล้านบาท (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) และมูลค่าระดมทุน 7,694.81 ล้านบาท
โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 84,642.94 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกัน การจัด จาหน่ ายหุ้น สามัญ บริษัทหลักทรัพ ย์
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด เป็ นผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกัน
การจัดจาหน่ายร่วม
นายปิ ยะศักดิ ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จดั การใหญ่ บมจ. เงินติดล้อ เปิ ดเผยว่า TIDLOR เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นในอนาคต โดยมีแผนจะนาเงิน
ทีไ่ ด้จากการระดมทุนในครัง้ นี้ ไปขยายธุรกิจทัง้ ด้านสินเชื่อทีม่ ที ะเบียนรถเป็ นประกันและนายหน้าประกันภัย ใช้พฒ
ั นา
โครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลีย่ นผ่านสู่ระบบดิจทิ ลั ปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชาระคืนหนี้และใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดย TIDLOR มุ่งมันที
่ จ่ ะรักษาความเป็ นผูน้ าในธุรกิจสินเชื่อทีม่ ที ะเบียนรถเป็ นประกัน และก้าวสู่
การเป็ นผูน้ าธุรกิจนายหน้าประกันภัยสาหรับรายย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
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ของเงินติดล้อในทุกระดับ ด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวติ ผูค้ นให้เข้าถึงบริการทางการเงินอย่าง
เท่าเทียม โปร่งใส และเป็ นธรรม
TIDLOR มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ 3 ลาดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) BAY ถือหุน้ 30.00% 2) SACA ถือหุน้ 25.00% และ 3) UBS
SECURITIES PTE LTD. ถือหุน้ 8.11% การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ IPO มาจากวิธกี ารสารวจปริมาณความต้องการ
ซือ้ หุน้ สามัญของผูล้ งทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (Book building) คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ (Price
to Earnings Ratio : P/E Raito) ที่ 35.03 เท่า โดยคานวนจากกาไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตัง้ แต่ 1 มกราคม
2563 – 31 ธันวาคม 2563) หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้ (Fully Diluted) คิดเป็ นกาไร
สุทธิต่อหุน้ เท่ากับ 1.04 บาท/หุน้ ทัง้ นี้ TIDLOR มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกาไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ ฎหมาย
และบริษทั ฯ กาหนด
ผูล้ งทุนและผูส้ นใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนของบริษทั ทีเ่ ว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
และข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ที่ www.ngerntidlor.com และที่ www.set.or.th
“SET…Make it Work for Everyone”
สือมวลชนสอบถามข้
่
อมูลได้ทฝี ่ ่ ายสือสารองค์
่
กร อรสิริ บุญแต้ม 0 2009 9487 / ณัฐยา เมืองแมน 0 2009 9488 /
กนกวรรณ เข็มมาลัย 0 2009 9478
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