แบบ 81-1-IPO
แบบรายงานผลการขายหุ้น
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อผูเ้ สนอขายหุน้
1.2 ชื่อบริ ษทั ที่ออกหุ ้น
1.3 ชื่อที่ปรึ กษาทางการเงิน
1.4 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ ้น
1.5 วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
1.6 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
1.7 ระยะเวลาการจองซื้อและชาระเงินค่าซื้อหุน้
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับสาระสาคัญของหุ้น
2.1 กรณี ทวั่ ไป
2.1.1 ประเภทหุน้ ที่เสนอขาย
2.1.2 จานวนหุน้ ที่เสนอขาย
2.1.3 มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ต่อหน่วย
2.1.4 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
2.1.5 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด
2.2 กรณี ที่มีการจัดสรรหุน้ เกินจานวน (Greenshoe Option)
2.2.1 ชื่อผูจ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกิน
2.2.2 จานวนหุน้ ที่จดั สรรเกิน
2.2.3 ชื่อผูใ้ ห้สิทธิซ้ือหุน้ (option)
2.2.4 จานวนหุน้ ที่ให้สิทธิตาม 2.2.3
2.2.5 จานวนหุน้ ที่เกิดจากการใช้สิทธิซ้ือหุ ้นตาม 2.2.3
2.2.6 จานวนหุน้ ที่ผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกินซื้อจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อการส่ งมอบ
2.2.7 ระยะเวลาในการจัดหาหุน้ ส่ วนเกินเพื่อส่ งมอบแก่ผใู ้ ห้ยมื หรื อผูล้ งทุน ตั้งแต่
วันที่
ถึงวันที่

-23. ผลการเสนอขายหุ้น
ผลการจองซื้อ
จานวน
ผูจ้ องซื้อ
(ราย)

ประเภทของผูล้ งทุน

จานวนหุ้น
ที่จองซื้อ

ผลการจัดสรร
คิดเป็ นร้อยละ
ของการ
เสนอขาย (%)

จานวน
ผูจ้ องซื้อ
ที่ได้รับการ
จัดสรร (ราย)

จานวนหุ้น
ที่ได้รับการ
จัดสรร

คิดเป็ นร้อยละ
ของการ
เสนอขาย (%)

หมายเหตุ

1. ผูล้ งทุนสัญชาติไทย
- ผูล้ งทุนสถาบัน
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
2. ผูล้ งทุนต่างประเทศ
- ผูล้ งทุนสถาบัน
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
รวม

4. รายชื่ อผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
4.1 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในจานวนสู งสุ ดยีส่ ิ บอันดับแรก
ลาดับที่

ชื่อ

ที่มาของการจัดสรร
ผูเ้ สนอขาย ผูจ้ ดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ หลักทรัพย์

จานวนหุ้น
ที่ได้รับ
การจัดสรร

มูลค่าหุ้น
ที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

คิดเป็ นร้อยละ
ของการ
เสนอขาย (%)

1.
2.
3.
......
20
รวม

หมายเหตุ 1. หากผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจานวนหลายรายให้เปิ ดเผยรายชื่อทั้งหมด
2. รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรที่ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการนี้ ไม่รวมถึงผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และส่วนที่
ได้แบ่งแยกไว้เป็ นการเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน หรื อกรรมการและพนักงานของบริ ษทั
ที่ออกหุ้น
3. ในช่องที่มาของการจัดสรร หากได้รับจัดสรรจากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ให้ระบุลกั ษณะการมีอุปการคุณ
ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน และหากได้รับจัดสรรจากผูจ้ ดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ ให้ทาเครื่ องหมาย “ / ”

4.2 ผูล้ งทุนสถาบันที่ได้รับการจัดสรรในจานวนสู งสุ ดยีส่ ิ บอันดับแรก
ลาดับที่

ชื่อ

จานวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

มูลค่าหุ้นที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

คิดเป็ นร้อยละ
ของการเสนอขาย (%)

1.
2.
3.
...
20
รวม

หมายเหตุ 1. หากผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรในแต่ละอันดับมีจานวนหลายรายให้เปิ ดเผยรายชื่อทั้งหมด
2. รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรที่ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการนี้ ไม่รวมถึงผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์

-34.3 จานวนหุน้ ทั้งหมดที่จดั สรรให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณ
ประเภทที่

ลักษณะของ
การมีอุปการคุณ

จานวนผูไ้ ด้รับจัดสรร

จานวนหุ้นที่ได้รับ
จัดสรร

มูลค่าหุ้นที่ได้รับ
จัดสรร

คิดเป็ นร้อยละ
ของการเสนอขาย (%)

1.
2.
3.
.
รวม

หมายเหตุ 1. ผูท้ ี่ตอ้ งจัดทาข้อมูลตามตารางนี้ คือ ผูเ้ สนอขายหุ้นที่มีการแบ่งแยกหุ้นบางส่วนไว้สาหรับจัดสรร
ให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณ โดยไม่นบั รวมถึงส่วนที่แบ่งแยกไว้เป็ นการเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่ออกหุ้น หรื อลูกค้าที่มีบญั ชีและมีการซื้อขายหลักทรัพย์กบั
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขายหุน้ ในครั้งนี้ (ถ้ามี)
2. ข้อมูลที่แสดงในตารางนี้ ให้แสดงเป็ นยอดสะสมจาแนกตามลักษณะของการมีอุปการคุณที่แสดงไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน

5. การจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทในเครื อ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
5.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม บริ ษทั ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นบุคคลที่
มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ที่ออกหุน้
ลาดับที่

ชื่อ

ตาแหน่งหรื อ
ความสัมพันธ์

จานวนหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรร

คิดเป็ นร้อยละ
ของการเสนอขาย (%)

1.
2.
3.
.

5.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม บริ ษทั ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นบุคคลที่
มีความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ลาดับที่
1.
2.
3.
.

ชื่อ

ตาแหน่งหรื อ
ความสัมพันธ์

จานวนหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรร

คิดเป็ นร้อยละ
ของการเสนอขาย (%)

-46. จานวนเงินสุ ทธิที่ผ้ เู สนอขายได้ รับจากการเสนอขายหุ้น
จานวนเงินที่ผเู ้ สนอขายได้รับจากการเสนอขายหุ ้นหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่าย จัดพิมพ์หนังสื อชี้ชวน
ค่าที่ปรึ กษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนถึงวันที่ยนื่ รายงานนี้
7. ผลการจัดจาหน่ ายของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ลาดับที่

ชื่อผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์

จานวนหุ้น
ที่รับจัดจาหน่าย

จานวนหุ้น
ที่ซ้ือไว้เอง

จานวนหุ้นที่ซ้ื อไว้เอง
คิดเป็ นร้อยละ
ของการเสนอขาย (%)

1
2
3
4
.
.
รวม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อ
(

)
ผูเ้ สนอขายหุน้

ลงลายมือชื่อ
(

)
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์

หมายเหตุ ข้อมูลในแบบ 81-1- IPO นี้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะเก็บรักษาไว้
เพื่อให้บุคคลทัว่ ไปตรวจดูได้

