
แบบ 81-1-IPO 
แบบรายงานผลการขายหุ้น 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ช่ือผูเ้สนอขายหุน้            
 1.2  ช่ือบริษทัท่ีออกหุน้            
 1.3 ช่ือท่ีปรึกษาทางการเงิน           
1.4 วนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้น           

 1.5 วนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน     
1.6 วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั   
1.7 ระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินค่าซ้ือหุน้             

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระส าคัญของหุ้น 
2.1 กรณีทัว่ไป 
 2.1.1  ประเภทหุน้ท่ีเสนอขาย            

  2.1.2  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย          
  2.1.3  มูลค่าหุน้ท่ีตราไวต้่อหน่วย         
  2.1.4  ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย         

 2.1.5  มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด         
2.2 กรณีท่ีมีการจดัสรรหุน้เกินจ านวน (Greenshoe Option) 

2.2.1 ช่ือผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน         
2.2.2 จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเกิน         
2.2.3 ช่ือผูใ้หสิ้ทธิซ้ือหุน้ (option)         
2.2.4 จ านวนหุน้ท่ีใหสิ้ทธิตาม 2.2.3         
2.2.5 จ านวนหุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตาม 2.2.3       
2.2.6 จ านวนหุน้ท่ีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินซ้ือจากตลาดหลกัทรัพย ์ฯ เพื่อการส่งมอบ    
2.2.7 ระยะเวลาในการจดัหาหุน้ส่วนเกินเพื่อส่งมอบแก่ผูใ้หย้มืหรือผูล้งทุน ตั้งแต่ 
        วนัท่ี      ถึงวนัท่ี       
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3. ผลการเสนอขายหุ้น 
 

 ผลการจองซ้ือ ผลการจดัสรร  
 

ประเภทของผูล้งทุน 
จ านวน 
ผูจ้องซ้ือ 
(ราย) 

จ านวนหุ้น 
ท่ีจองซ้ือ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของการ 

เสนอขาย (%) 

จ านวน 
ผูจ้องซ้ือ 
ท่ีไดรั้บการ 
จดัสรร (ราย) 

จ านวนหุ้น 
ท่ีไดรั้บการ 
จดัสรร 

คิดเป็นร้อยละ 
ของการ 

เสนอขาย (%) 

 
 

หมายเหต ุ

1. ผูล้งทุนสัญชาติไทย 
        - ผูล้งทุนสถาบนั 
        - นิติบุคคล 
        - บุคคลธรรมดา 

       

2. ผูล้งทุนต่างประเทศ 
        - ผูล้งทุนสถาบนั 
        - นิติบุคคล 
        - บุคคลธรรมดา 

       

รวม        

4. รายช่ือผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น 
    4.1 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรในจ านวนสูงสุดยีสิ่บอนัดบัแรก  
ล าดบัท่ี ช่ือ ท่ีมาของการจดัสรร จ านวนหุ้น 

ท่ีไดรั้บ 
การจดัสรร 

มูลค่าหุ้น 
ท่ีไดรั้บจดัสรร 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของการ 

เสนอขาย (%) ผูเ้สนอขาย 
หลกัทรัพย ์

ผูจ้ดัจ าหน่าย 
หลกัทรัพย ์

   1.       
   2.       
   3.       
......       
   20       

รวม    

    หมายเหตุ    1.  หากผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจ านวนหลายรายใหเ้ปิดเผยรายช่ือทั้งหมด 
                        2.  รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรท่ีตอ้งเปิดเผยในรายการน้ี ไม่รวมถึงผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และส่วนท่ี 
                             ไดแ้บ่งแยกไวเ้ป็นการเฉพาะเพ่ือจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั หรือกรรมการและพนกังานของบริษทั 
                             ท่ีออกหุ้น   
                        3. ในช่องท่ีมาของการจดัสรร หากไดรั้บจดัสรรจากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยใ์ห้ระบุลกัษณะการมีอุปการคุณ 
                             ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน และหากไดรั้บจดัสรรจากผูจ้ดัจ าหน่าย 
                             หลกัทรัพย ์ให้ท าเคร่ืองหมาย “ / ” 
    4.2  ผูล้งทุนสถาบนัท่ีไดรั้บการจดัสรรในจ านวนสูงสุดยีสิ่บอนัดบัแรก 
ล าดับที่ ช่ือ จ านวนหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรร มูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บจดัสรร 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ของการเสนอขาย (%) 
1.     
2.     
3.     
...     
20     

รวม    

   หมายเหตุ     1. หากผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจ านวนหลายรายให้เปิดเผยรายช่ือทั้งหมด 
                        2. รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรท่ีตอ้งเปิดเผยในรายการน้ี ไม่รวมถึงผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
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    4.3 จ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูมี้อุปการคุณ 
ประเภทท่ี ลกัษณะของ 

การมีอุปการคุณ 

จ านวนผูไ้ดรั้บจดัสรร จ านวนหุ้นท่ีไดรั้บ 

จดัสรร 
มูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บ 

จดัสรร 
คิดเป็นร้อยละ 

ของการเสนอขาย (%) 
1.      

2.      

3.      

.      

รวม     

     หมายเหตุ     1. ผูท่ี้ตอ้งจดัท าขอ้มูลตามตารางน้ี คือ ผูเ้สนอขายหุ้นท่ีมีการแบง่แยกหุ้นบางส่วนไวส้ าหรับจดัสรร 
                              ให้แก่ผูมี้อุปการคุณ โดยไม่นบัรวมถึงส่วนท่ีแบ่งแยกไวเ้ป็นการเฉพาะเพ่ือจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั  
                              กรรมการหรือพนกังานของบริษทัที่ออกหุ้น หรือลูกคา้ท่ีมีบญัชีและมีการซ้ือขายหลกัทรัพยก์บั 

         ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยก่์อนการเสนอขายหุน้ในคร้ังน้ี (ถา้มี)  
     2. ขอ้มูลท่ีแสดงในตารางน้ี ให้แสดงเป็นยอดสะสมจ าแนกตามลกัษณะของการมีอุปการคุณท่ีแสดงไว ้ 
         ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 

5. การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 5.1  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี 
   มีความสัมพนัธ์กบับริษทัท่ีออกหุน้ 
             

ล าดบัท่ี ช่ือ 
ต าแหน่งหรือ 
ความสัมพนัธ์ 

จ านวนหุ้นท่ีไดรั้บ 
การจดัสรร 

คิดเป็นร้อยละ 
ของการเสนอขาย (%) 

     1.     
     2.     
     3.     
     .      
 

5.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี 
มีความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

               

ล าดบัท่ี ช่ือ 
ต าแหน่งหรือ 
ความสัมพนัธ์ 

จ านวนหุ้นท่ีไดรั้บ 
การจดัสรร 

คิดเป็นร้อยละ 
ของการเสนอขาย (%) 

     1.     
     2.     
     3.     
     .     
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6. จ านวนเงินสุทธิที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหุ้น 
    จ านวนเงินท่ีผูเ้สนอขายไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นหลงัหักค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย จดัพิมพห์นงัสือช้ีชวน 
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ จนถึงวนัท่ียืน่รายงานน้ี 
 
7. ผลการจัดจ าหน่ายของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ล าดบัท่ี ช่ือผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ จ านวนหุ้น 

ท่ีรับจดัจ าหน่าย 
จ านวนหุ้น 
ท่ีซ้ือไวเ้อง 

จ านวนหุ้นท่ีซ้ือไวเ้อง 
คิดเป็นร้อยละ 

ของการเสนอขาย (%) 
1     
2     
3     
4     
.     
.     
 รวม    

 
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลท่ีรายงานขา้งตน้น้ีเป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ 
 
 
     ลงลายมือช่ือ      
             (    ) 
               ผูเ้สนอขายหุน้ 

     ลงลายมือช่ือ      
             (    ) 
       ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

             
หมายเหตุ    ขอ้มูลในแบบ 81-1- IPO น้ี ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ะเก็บรักษาไว้
เพ่ือใหบุ้คคลทัว่ไปตรวจดูได ้


	แบบ 81-1-IPO

