แบบ 81-2
แบบรายงานผลการขายหุ้น/หุ้นกู้ที่ออกใหม่ เพื่อรองรั บหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุ้น/หุ้นกู้
1. ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ แปลงสภาพ
1.1 ชื่อผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
1.2 ชื่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
1.3 วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่เป็ นการเสนอขายโดยบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์)
1.4 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
1.5 วันที่แก้ไขข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนครั้งหลังสุ ด (เฉพาะกรณี
ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์หลายครั้ง)
1.6 ระยะเวลาการจองซื้ อและชาระเงินค่าหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
2. ข้ อมูลเกีย่ วกับสาระสาคัญของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
2.1 กรณี ที่หลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นเป็ นหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
2.1.1 ชื่อเฉพาะของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่เสนอขาย
2.1.2 ลักษณะของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่เสนอขาย
 หุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกัน
 หุน้ กูม้ ีประกัน
 หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
2.1.3 จานวนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่เสนอขาย
2.1.4 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
2.1.5 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
2.1.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด
2.1.7 อัตราดอกเบี้ย/หรื อผลประโยชน์ตอบแทน
2.1.8 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ
(ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุ ด)
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย
เมื่อวันที่
2.1.9 ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
2.1.10 อายุหุน้ กู้
2.1.11 วันที่ออก
2.1.12 วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
2.1.13 ระยะเวลาชาระหนี้
(ระบุงวดการชาระเงินต้นและดอกเบี้ย)
2.1.14 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ (ถ้ามี)

-22.2 กรณีที่หลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ /หุน้ กู้
2.2.1 หลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิ
 หุน้
 หุน้ กู้
2.2.2 อายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ /หุ ้นกู้
2.2.3 วันที่ออก
2.2.4 วันที่ครบกาหนด
2.2.5 ระยะเวลาการใช้สิทธิ
2.2.6 จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ /หุน้ กูท้ ี่เสนอขาย
2.2.7 ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
2.2.8 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด
2.2.9 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขายพร้อมใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ /หุน้ กู้ (ถ้ามี)

3. ข้ อมูลเกีย่ วกับหลักทรัพย์ ที่รองรับการใช้ สิทธิ/แปลงสภาพ
3.1. กรณี หลักทรัพย์ที่รองรับนั้นเป็ นหุน้
3.1.1 ประเภทหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ/แปลงสภาพ
3.1.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
3.2 กรณี หลักทรัพย์ที่รองรับนั้นเป็ นหุน้ กู้
3.2.1 ชื่อเฉพาะของหุน้ กูท้ ี่รองรับการใช้สิทธิ
3.2.2 ลักษณะของหุน้ กูท้ ี่รองรับการใช้สิทธิ
 หุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกัน
 หุน้ กูม้ ีประกัน
 หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
3.2.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
3.2.4 อัตราดอกเบี้ย/หรื อผลประโยชน์ตอบแทน
3.2.5 อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ
(ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุ ด)
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย
เมื่อวันที่
3.2.6 ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
3.2.7 อายุหุน้ กู้
3.2.8 วันที่ออก
3.2.9 วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
3.2.10 ระยะเวลาชาระหนี้
(ระบุงวดการชาระเงินต้นและดอกเบี้ย)
3.2.11 สิ ทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)

-34. การแปลงสภาพ/ใช้ สิทธิและการจัดสรรหุ้น/หุ้นกู้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้ สิทธิ
4.1. การรายงานผลการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิในครั้งนี้
4.1.1 ระยะเวลาการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ /หุน้ กู้ สาหรับการรายงานครั้งนี้
4.1.2 การปรับสิ ทธิ (ถ้ามี)
เมื่อวันที่
4.1.3 อัตราการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิสาหรับการรายงานครั้งนี้
4.1.4 ราคาแปลงสภาพ/ใช้สิทธิสาหรับการรายงานครั้งนี้
4.2. การแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ
รายการ

ผูล้ งทุนสัญชาติไทย
นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา
ผูล้ งทุนสถาบัน

ผูล้ งทุนต่างประเทศ
นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา
ผูล้ งทุนสถาบัน

รวม

1. จานวนราย
2. จานวนหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ/
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอจัดสรร
หุ้น/หุ้นกูเ้ พื่อรองรับการแปลง
สภาพ/ใช้สิทธิ
3. จานวนหุ้น/หุ้นกูท้ ี่ตอ้ งจัดสรรเพื่อ
รองรับการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ
4. จานวนหุ้น/หุ้นกูท้ ี่ตอ้ งจัดสรรเพื่อ
รองรับการขอแปลงสภาพ/ใช้
สิ ทธิคิดเป็ นร้อยละของจานวน
หุ้น/หุ้นกูท้ ี่ตอ้ งจัดสรรเพื่อรองรับ
การแปลงสภาพ/ใช้สิทธิท้งั หมด

4.3.การจัดสรรหุ้น/หุ้นกูเ้ พื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ
รายการ

1. จานวนราย
2. จานวนหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ/
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอจัดสรร
หุ้น/หุ้นกูเ้ พื่อรองรับการแปลง
สภาพ/ใช้สิทธิ
3. จานวนหุ้น/หุ้นกูท้ ี่ตอ้ งจัดสรรเพื่อ
รองรับการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ
4. จานวนหุ้น/หุ้นกูท้ ี่ตอ้ งจัดสรรเพื่อ
รองรับการขอแปลงสภาพ/ใช้
สิ ทธิคิดเป็ นร้อยละของจานวน
หุ้น/หุ้นกูท้ ี่ตอ้ งจัดสรรเพื่อรองรับ
การแปลงสภาพ/ใช้สิทธิท้งั หมด

ผูล้ งทุนสัญชาติไทย
นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา
ผูล้ งทุนสถาบัน

ผูล้ งทุนต่างประเทศ
นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา
ผูล้ งทุนสถาบัน

รวม

-44.4. รายละเอียดเพิ่มเติม
4.4.1 เหตุผลที่จานวนรายที่แปลงสภาพ/ใช้สิทธิไม่เท่ากับจานวนรายที่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี )
4.4.2 เหตุ ผ ลที่ จานวนหุ้น กู้แ ปลงสภาพหรื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ข อแปลงสภาพ/ใช้สิ ท ธิ
ไม่เท่ากับจานวนหุ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่สามารถจัดสรรหุ้น/หุ้นกู้
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
4.4.3 เหตุผลที่จานวนหุ้น/หุ้นกูท้ ี่ตอ้ งจัดสรรเพื่อรองรับการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ ไม่เท่ากับ
จานวนหุ้น/หุน้ กูท้ ี่สามารถจัดสรรเพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ(ถ้ามี)
4.4.4 ยอดสะสมของจานวนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ
จนถึงการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้
4.4.5 ยอดสะสมของจานวนหุ้น/หุน้ กูท้ ี่ได้รับจัดสรรให้จนถึงการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้
4.4.6 ยอดคงเหลือของจานวนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ขอแปลงสภาพ
/ใช้สิทธิหลังจากการขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้
4.4.7 ยอดคงเหลือของจานวนหุ้น/หุ้นกู้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ หลังจากการขอ
แปลงสภาพ/ใช้สิทธิครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้เป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

ลงลายมือชื่อ
(

)

ลงลายมือชื่อ
(
)
ผูร้ ายงานผลการใช้สิทธิ

หมายเหตุ รายงานแบบ 81-2 นี้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จะเก็บรักษาไว้เพื่อให้บุคคลทัว่ ไปตรวจดูได้

