
แบบรายงานผลการขายหุ้น/หุ้นกู้ ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้น/หุ้นกู้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์แปลงสภาพ 
 1.1 ช่ือผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์  
 1.2 ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  
 1.3 วนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพย ์(เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเสนอขายโดยบริษทัท่ีออก

หลกัทรัพย)์  
 1.4 วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 

  
 1.5 วนัท่ีแกไ้ขขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนคร้ังหลงัสุด  (เฉพาะกรณี

ท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพยห์ลายคร้ัง)  
  

 1.6 ระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ  
  

2. ข้อมูลเกีย่วกบัสาระส าคัญของหลกัทรัพย์แปลงสภาพ 
 2.1  กรณีท่ีหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
  2.1.1 ช่ือเฉพาะของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขาย   
  2.1.2 ลกัษณะของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขาย   
    หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั  หุน้กูมี้ประกนั  หุน้กูด้อ้ยสิทธิ  
  2.1.3 จ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขาย   
  2.1.4 มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย   
  2.1.5 ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย   
  2.1.6 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด   
  2.1.7 อตัราดอกเบ้ีย/หรือผลประโยชน์ตอบแทน   
  2.1.8 อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บ               (ให้ระบุผลการจดัอนัดบัคร้ังล่าสุด)  
   จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดย  เม่ือวนัท่ี   
  2.1.9 ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี)   
  2.1.10 อายหุุน้กู ้  
  2.1.11 วนัท่ีออก   
  2.1.12 วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน   
  2.1.13 ระยะเวลาช าระหน้ี                      (ระบุงวดการช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย)  
  2.1.14 หลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนท่ีเสนอขายพร้อมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (ถา้มี)   

แบบ 81-2 
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 2.2  กรณีท่ีหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้นเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้/หุน้กู ้
  2.2.1 หลกัทรัพยท่ี์รองรับการใชสิ้ทธิ  
    หุน้  หุน้กู ้
  2.2.2 อายใุบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้/หุ้นกู ้   
  2.2.3 วนัท่ีออก    
  2.2.4 วนัท่ีครบก าหนด   
  2.2.5 ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ    
  2.2.6 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้/หุน้กูท่ี้เสนอขาย   
  2.2.7 ราคาท่ีเสนอขายต่อหน่วย   
  2.2.8 มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด   
  2.2.9 หลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนท่ีเสนอขายพร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้/หุน้กู ้(ถา้มี) 

   
 
3. ข้อมูลเกีย่วกบัหลกัทรัพย์ท่ีรองรับการใช้สิทธิ/แปลงสภาพ 
 3.1. กรณีหลกัทรัพยท่ี์รองรับนั้นเป็นหุน้  
  3.1.1 ประเภทหุ้นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ/แปลงสภาพ   
  3.1.2 มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย  
 3.2 กรณีหลกัทรัพยท่ี์รองรับนั้นเป็นหุน้กู ้
  3.2.1 ช่ือเฉพาะของหุน้กูท่ี้รองรับการใชสิ้ทธิ   
  3.2.2 ลกัษณะของหุน้กูท่ี้รองรับการใชสิ้ทธิ   
   หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั  หุน้กูมี้ประกนั  หุน้กูด้อ้ยสิทธิ  
  3.2.3 มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย   
  3.2.4 อตัราดอกเบ้ีย/หรือผลประโยชน์ตอบแทน   
  3.2.5 อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บ               (ให้ระบุผลการจดัอนัดบัคร้ังล่าสุด)  
   จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดย  เม่ือวนัท่ี   
  3.2.6 ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี)    
  3.2.7 อายหุุน้กู ้  
  3.2.8 วนัท่ีออก   
  3.2.9 วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน   
  3.2.10 ระยะเวลาช าระหน้ี  (ระบุงวดการช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย)  
  3.2.11 สิทธิและผลประโยชนอ่ื์น (ถา้มี)   
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4. การแปลงสภาพ/ใช้สิทธิและการจัดสรรหุ้น/หุ้นกู้เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ 
 4.1. การรายงานผลการแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี  
  4.1.1 ระยะเวลาการแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้/หุน้กู ้ส าหรับการรายงานคร้ังน้ี   
       
  4.1.2 การปรับสิทธิ (ถา้มี)   เม่ือวนัท่ี   
  4.1.3 อตัราการแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิส าหรับการรายงานคร้ังน้ี  
  4.1.4 ราคาแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิส าหรับการรายงานคร้ังน้ี    
 4.2. การแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิ  

รายการ ผูล้งทุนสัญชาติไทย ผูล้งทุนต่างประเทศ รวม 
นิติบุคคล/ 

ผูล้งทุนสถาบนั 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล/ 

ผูล้งทุนสถาบนั 
บุคคลธรรมดา  

1. จ านวนราย      
2. จ านวนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ/
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอจดัสรร
หุ้น/หุ้นกูเ้พื่อรองรับการแปลง
สภาพ/ใชสิ้ทธิ 

     

3. จ านวนหุ้น/หุ้นกูท่ี้ตอ้งจดัสรรเพื่อ
รองรับการขอแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิ 

     

4. จ านวนหุ้น/หุ้นกูท่ี้ตอ้งจดัสรรเพื่อ
รองรับการขอแปลงสภาพ/ใช้
สิทธิคิดเป็นร้อยละของจ านวน
หุ้น/หุ้นกูท่ี้ตอ้งจดัสรรเพื่อรองรับ
การแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิทั้งหมด 

     

 
4.3.การจดัสรรหุ้น/หุ้นกูเ้พื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิ  

รายการ ผูล้งทุนสัญชาติไทย ผูล้งทุนต่างประเทศ รวม 
นิติบุคคล/ 

ผูล้งทุนสถาบนั 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล/ 

ผูล้งทุนสถาบนั 
บุคคลธรรมดา  

1. จ านวนราย      
2. จ านวนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ/
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอจดัสรร
หุ้น/หุ้นกูเ้พื่อรองรับการแปลง
สภาพ/ใชสิ้ทธิ 

     

3. จ านวนหุ้น/หุ้นกูท่ี้ตอ้งจดัสรรเพื่อ
รองรับการขอแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิ 

     

4. จ านวนหุ้น/หุ้นกูท่ี้ตอ้งจดัสรรเพื่อ
รองรับการขอแปลงสภาพ/ใช้
สิทธิคิดเป็นร้อยละของจ านวน
หุ้น/หุ้นกูท่ี้ตอ้งจดัสรรเพื่อรองรับ
การแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิทั้งหมด 
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4.4. รายละเอียดเพิ่มเติม  
 4.4.1 เหตุผลท่ีจ านวนรายท่ีแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิไม่เท่ากบัจ านวนรายท่ีไดรั้บการจดัสรร (ถา้มี)  
 4.4.2 เหตุผลท่ีจ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ

ไม่เท่ากบัจ านวนหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีสามารถจดัสรรหุ้น/หุ้นกู้
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิ (ถา้มี)  

 4.4.3 เหตุผลท่ีจ านวนหุ้น/หุ้นกูท่ี้ตอ้งจดัสรรเพื่อรองรับการขอแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิ ไม่เท่ากบั
จ านวนหุ้น/หุน้กูท่ี้สามารถจดัสรรเพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิ(ถา้มี) 

 4.4.4 ยอดสะสมของจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิ
จนถึงการแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิคร้ังน้ี  

 4.4.5 ยอดสะสมของจ านวนหุ้น/หุน้กูท่ี้ไดรั้บจดัสรรให้จนถึงการขอแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิคร้ังน้ี  
 4.4.6 ยอดคงเหลือของจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดข้อแปลงสภาพ 

/ใชสิ้ทธิหลงัจากการขอแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิคร้ังน้ี 
 4.4.7 ยอดคงเหลือของจ านวนหุ้น/หุ้นกู้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิหลงัจากการขอ

แปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิคร้ังน้ี 
   
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลท่ีรายงานขา้งตน้น้ีเป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ  
    
 
 ลงลายมือช่ือ     
        (            ) 
 
 
 ลงลายมือช่ือ     
        (                                    ) 
                            ผูร้ายงานผลการใชสิ้ทธิ 
 
 
 
 
   
หมายเหตุ  รายงานแบบ 81-2 น้ี ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

จะเก็บรักษาไวเ้พื่อใหบุ้คคลทัว่ไปตรวจดูได ้


