แบบ 81-1
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์
1. ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์
 ต่อบุคคลในวงจำกัด
 ต่อประชำชนทัว่ ไป
 ต่อกรรมกำรหรื อพนักงำนในประเทศ
 ต่อกรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ต่ำงประเทศ
 ต่อผูถ้ ือหุน้
2. เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภท
 หุน้
 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
 หุน้ กู้
 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ กู้
 หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
 หุน้ รองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้
 หุน้ กูร้ องรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ กู้
 อื่นๆ
3. ข้ อมูลทั่วไป
3.1 ชื่อผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์
3.2 ชื่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
3.3 ชื่อที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
3.4 วันที่ได้รับอนุญำตให้เสนอขำยหลักทรัพย์
(เฉพำะกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยโดย
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์)
3.5 วันที่ยนื่ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ ำงหนังสื อชี้ชวน
3.6 วันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ ำงหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
3.7 วันที่แก้ไขข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ ำงหนังสื อชี้ชวน
ครั้งหลังสุ ด (เฉพำะกรณี ที่มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์หลำยครั้ง)
3.8 วันที่ผถู ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์
3.9 ระยะเวลำกำรจองซื้อและชำระเงินค่ำซื้อหลักทรัพย์
3.10 ชื่อผูร้ ับช่วงซื้อหลักทรัพย์
(ถ้ำมี) (เฉพำะกรณี เสนอขำยหลักทรัพย์ต่อกรรมกำรหรื อ
พนักงำน)
3.11 วันที่รำยงำนผลกำรขำยหลักทรัพย์แปลงสภำพ
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4 ข้ อมูลเกี่ยวกับสาระสาคัญของหลักทรัพย์
4.1 กรณี เสนอขำยหุน้
4.1.1 ประเภทหุน้ ที่เสนอขำย
❑ หุน้ สำมัญ
❑ หุน้ บุริมสิ ทธิ
4.1.2 จำนวนหุน้ ที่เสนอขำย
4.1.3 มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้
4.1.4 รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
4.1.5 มูลค่ำกำรเสนอขำยทั้งหมด
4.2 กรณี เสนอขำยหุน้ กู้
4.2.1 ชื่อเฉพำะของหุน้ กูท้ ี่เสนอขำย
4.2.2 ลักษณะของหุ ้นกูท้ ี่เสนอขำย
❑ หุน้ กูไ้ ม่มีประกัน
❑ หุน้ กูม้ ีประกัน หลักประกัน คือ
❑ หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
❑ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
❑ หุน้ กูไ้ ม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
❑ หุน้ กูม้ ีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ คือ
❑ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
อัตรำกำรแปลงสภำพ
รำคำกำรแปลงสภำพ
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ
❑ หุน้ กูท้ ี่เสนอขำยได้หลำยครั้ง
วงเงินรวมที่ได้รับอนุญำต
วงเงินที่เสนอขำยในครั้งนี้
4.2.3 จำนวนหุน้ กูท้ ี่เสนอขำย
4.2.4 มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย
4.2.5 รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
4.2.6 มูลค่ำกำรเสนอขำยทั้งหมด
4.2.7 อำยุ
4.2.8 วันที่ออก
4.2.9 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
4.2.10 รำคำแปลงสภำพ
4.2.11 จำนวนหุน้ ที่จดั ไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ
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4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15

ระยะเวลำใช้สิทธิแปลงสภำพ
ระยะเวลำชำระหนี้
(ระบุงวดกำรชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
อัตรำดอกเบี้ย / ผลประโยชน์อื่น (ถ้ำมี)
อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้รับ (ให้ระบุผลกำรจัดอันดับครั้งล่ำสุ ด)
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือโดย
เมื่อวันที่
4.3 กรณี เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ /หุน้ กู้
4.3.1 หลักทรัพย์ที่รองรับกำรใช้สิทธิ
❑ หุน้
❑ หุน้ กู้
4.3.2 สิ ทธิในกำรซื้อหุน้ /หุน้ กูต้ ่อหน่วย
หุน้ /ฉบับ
4.3.3 จำนวนที่เสนอขำย
4.3.4 มูลค่ำที่ตรำไว้
4.3.5 รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
4.3.6 มูลค่ำกำรเสนอขำยทั้งหมด
4.3.7 อำยุ
4.3.8 วันที่ออก
4.3.9 วันที่ครบกำหนด
4.3.10 อัตรำกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้
4.3.11 รำคำใช้สิทธิหน่วยละ
4.3.12 จำนวนหุน้ ที่จดั ไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้
4.3.13 ระยะเวลำใช้สิทธิซ้ือหุน้
4.3.14 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขำยพร้อมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้น/หุน้ กู้ (ถ้ำมี)
4.4 กรณี เสนอขำยพันธบัตร
4.4.1 ชื่อเฉพำะของพันธบัตร
4.4.2 จำนวนพันธบัตรที่เสนอขำย
4.4.3 มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย
4.4.4 รำคำที่เสนอขำยต่อหน่วย
4.4.5 มูลค่ำกำรเสนอขำยทั้งหมด
4.4.6 อัตรำดอกเบี้ย /หรื อผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ถ้ำมี)
4.4.7 อำยุ
4.4.8 วันที่ออก
4.4.9 วันที่ครบกำหนด
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4.4.10 ระยะเวลำชำระหนี้
(ระบุงวดกำรชำระเงินต้นและดอกเบี้ย)
4.4.11 อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้รับ (ให้ระบุผลกำรจัดอันดับครั้งล่ำสุ ด)
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือโดย
เมื่อวันที่
4.4.12 หลักประกัน (ถ้ำมี)
4.5 กรณี ที่มีกำรจัดสรรหุน้ เกินจำนวน (Greenshoe Option)
4.5.1 ชื่อผูจ้ ดั หำหุน้ ส่ วนเกิน
4.5.2 จำนวนหุ ้นที่จดั สรรเกิน
4.5.3 ชื่อผูใ้ ห้สิทธิซ้ือหุ ้น (option)
4.5.4 จำนวนหุ ้นที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ ้นตำม 4.5.3
4.5.5 จำนวนหุ ้นที่ผจู ้ ดั หำหุน้ ส่ วนเกินซื้อจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อกำรส่ งมอบ
4.5.6 ระยะเวลำในกำรจัดหำหุน้ ส่ วนเกินเพื่อส่ งมอบแก่ผใู ้ ห้ยืมหรื อผูล้ งทุนตั้งแต่วนั ที่
ถึงวันที่
หมำยเหตุ หำกผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์เป็ นบุคคลเดียวกับผูใ้ ห้สิทธิซ้ือหุ ้น ให้รำยงำนข้อมูลตำม
4.5.4 ถึง 4.5.6 ด้วย
5. ผลการเสนอขายหลักทรัพย์
5.1 กรณี ทวั่ ไป
5.1.1 ผลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ประเภทผูล้ งทุน

1. ผู้ลงทุนสัญชาติไทย
- ผูล้ งทุนสถำบัน
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดำ
2. ผู้ลงทุนต่ างประเทศ
- ผูล้ งทุนสถำบัน
- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดำ
รวม

ผลกำรจองซื้อ
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ผูจ้ องซื้อ หลักทรัพย์ หลักทรัพย์
หลักทรัพย์ ที่จองซื้อ
ที่จองซื้อ
(รำย)
คิดเป็ น
ร้อยละของ
จำนวน
หลักทรัพย์
ทั้งหมด (%)

ผลกำรจัดสรร
จำนวน
จำนวน
จำนวน
ผูจ้ องซื้อ หลักทรัพย์
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์ ที่ได้รับ
ที่ได้รับ
ที่ได้รับ กำรจัดสรร
กำรจัดสรร
กำรจัดสรร
คิดเป็ นร้อยละ
(รำย)
ของจำนวน
หลักทรัพย์
ที่เสนอขำย
ทั้งหมด (%)

หมำยเหตุ

-55.1.2 รำยชื่อผูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรรหลักทรัพย์ในจำนวนที่สูงที่สุดยีส่ ิ บอันดับแรก
ลำดับที่
ชื่อนำมสกุล

บุคคลธรรมดำ
จำนวน
จำนวนเงิน
หลักทรัพย์
(บำท)
ที่ได้รับกำร
จัดสรร

คิดเป็ น
ร้อยละของ
กำรเสนอขำย
(%)

ชื่อ

นิติบุคคล/ผูล้ งทุนสถำบัน
จำนวน
จำนวนเงิน
คิดเป็ น
หลักทรัพย์
(บำท)
ร้อยละของ
ที่ได้รับกำร
กำรเสนอขำย
จัดสรร
(%)

1.
2.
3.
...
20.
รวม

หมำยเหตุ

- หำกผูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรรในแต่ละอันดับมีจำนวนหลำยรำยให้เปิ ดเผยรำยชื่อทั้งหมด
- รำยชื่อผูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรรที่เป็ นนิติบุคคล/ผูล้ งทุนสถำบัน ไม่รวมถึงผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์

5.1.3 กำรจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม บริ ษทั
ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่ำว (เฉพำะกรณี กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ประเภท
หุน้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ และใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้นโดยบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์)
(1) กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม บริ ษทั ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลดังกล่ำวของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อ
ตำแหน่งหรื อ จำนวนหลักทรัพย์
คิดเป็ นร้อยละของจำนวน
ควำมสัมพันธ์ ที่ได้รับกำรจัดสรร หลักทรัพย์ที่เสนอขำยทั้งหมด
1.
2.
3.
...
(2) กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม บริ ษทั ในเครื อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลดังกล่ำวของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ชื่อ
ตำแหน่งหรื อ
จำนวนหลักทรัพย์
คิดเป็ นร้อยละของจำนวน
ควำมสัมพันธ์ ที่ได้รับกำรจัดสรร หลักทรัพย์ที่เสนอขำยทั้งหมด
1.
2.
3.
...

-6(3) จำนวนเงินสุ ทธิที่ผเู ้ สนอขำยได้รับจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
จำนวนเงินที่ผเู ้ สนอขำยได้รับจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์หลังหักค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดจำหน่ำย จัดพิมพ์หนังสื อชี้ชวน ค่ำที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ จนถึง
วันที่ยนื่ รำยงำนนี้
(4) ผลกำรจัดจำหน่ำยของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ลำดับ
ที่

ชื่อผูจ้ ดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์

จำนวนหลักทรัพย์ จำนวนหลักทรัพย์
จำนวนหลักทรัพย์ที่ซ้ือไว้เอง
ที่รับจัดจำหน่ำย
ที่ซ้ือไว้เอง
คิดเป็ นร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์ที่
เสนอขำยทั้งหมด (%)

1.
2.
3.
4.
...
...
รวม
5.2 กรณี กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ต่อกรรมกำรหรื อพนักงำนตำมประกำศเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรื อพนักงำน
5.2.1 ผลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
รำยกำร
กรรมกำร

สิ ทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
พนักงำน
ผูร้ ับช่วงซื้อ
หลักทรัพย์

รวม

กรรมกำร

ผลกำรจัดสรร
พนักงำน
ผูร้ ับช่วงซื้อ
หลักทรัพย์

รวม

จำนวนรำย
จำนวนหลักทรัพย์
ร้อยละของจำนวน
หลักทรัพย์ที่เสนอขำย
ทั้งหมด

5.2.2 รำยชื่อกรรมกำร และพนักงำนรำยที่ได้รับกำรจัดสรรมำกกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวน
หลักทรัพย์ที่เสนอขำยทั้งหมด
ลำดับที่

ชื่อ-นำมสกุล
สิ ทธิที่จะซื้อ

จำนวนหลักทรัพย์
ได้รับกำรจัดสรร สะสม (กรณี จดั สรร
ครั้งนี้
หุ้นเป็ นโครงกำร)

ร้อยละของจำนวน
หลักทรัพย์ที่เสนอขำย
ทั้งหมด
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5.2.3 รำยชื่อบุคคลที่ได้รับกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจำกกำรจองซื้อจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือ
จำกกำรจองซื้อ
ลำดับที่

ชื่อ-นำมสกุล

ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั

จำนวนที่ได้รับ
กำรจัดสรร

ร้อยละของจำนวนหลักทรัพย์
ที่เสนอขำยทั้งหมด

5.2.4 ผลกำรจัดจำหน่ำยของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ (กรณี ที่บริ ษทั จัดให้มีผจู ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์)
ลำดับที่

ชื่อผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์/
ผูส้ นับสนุนกำรจัดจำหน่ำย

จำนวนหลักทรัพย์ที่
รับไว้จดั จำหน่ำย

จำนวนหลักทรัพย์
ที่ซ้ือไว้เอง

ร้อยละของจำนวน
หลักทรัพย์ที่เสนอขำย
ทั้งหมด

5.3 กรณี เป็ นกำรรำยงำนผลกำรขำยรำยงำนกำรขำยหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่ำงประเทศให้แก่
กรรมกำรหรื อพนักงำนในประเทศไทย
รายการ
กรรมการ

สิ ทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
พนักงาน ผูร้ ับช่วงซื้อ
หลักทรัพย์

รวม

กรรมการ

ผลการจัดสรร
พนักงาน ผูร้ ับช่วงซื้อ
หลักทรัพย์

รวม

จำนวนรำย
จานวนหลักทรัพย์
ร้อยละของจานวน
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ทั้งหมด

5.4 กรณี เป็ นกำรรำยงำนผลกำรขำยหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมหลักทรัพย์แปลงสภำพ
เสนอขำยต่อกรรมกำรหรื อพนักงำนไม่วำ่ หลักทรัพย์น้ นั จะออกโดยบริ ษทั ในประเทศไทยหรื อ
บริ ษทั ต่ำงประเทศ
5.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ ้นที่จดั ไว้เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพ/กำรใช้สิทธิ
(1) ประเภทหุน้ ที่จดั ไว้เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพ/กำรใช้สิทธิ
❑
หุน้ สำมัญ
❑
หุน้ บุริมสิ ทธิ
(2) มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย
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5.4.2 กำรแปลงสภำพ/กำรใช้สิทธิและกำรจัดสรรหุ ้นเพื่อรองรับกำรแปลงสภำพ/กำรใช้สิทธิ
(1) กำรรำยงำนผลกำรแปลงสภำพ/กำรใช้สิทธิในครั้งนี้
(1.1) ระยะเวลำกำรแปลงสภำพ/กำรใช้สิทธิที่จะซื้อหุ ้นสำหรับกำรรำยงำนครั้งนี้
(1.2) กำรปรับสิ ทธิแปลงสภำพ/สิ ทธิซ้ือหุ ้น (ถ้ำมี)
❑ มีกำรปรับสิ ทธิ
รำคำแปลงสภำพ/รำคำใช้สิทธิซ้ือหุ ้นก่อนกำรปรับสิ ทธิ
❑ ไม่มีกำรปรับสิ ทธิ
(1.3) รำคำแปลงสภำพ/รำคำใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสำหรับกำรรำยงำนครั้งนี้
(2) กำรขอแปลงสภำพ/กำรใช้สิทธิ ซ้ือหุน้
รำยกำร
กรรมกำร

กำรใช้สิทธิแปลงสภำพ/กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้น
พนักงำน
ผูร้ ับช่วงซื้อหลักทรัพย์

รวม

จำนวนรำย
จำนวนหลักทรัพย์แปลงสภำพ
ที่ขอใช้สิทธิ
หุ้นที่ตอ้ งจัดไว้ จำนวน
รองรับกำร
ร้อยละต่อจำนวน
แปลงสภำพ/
หุ้นที่จดั ไว้
กำรใช้สิทธิ
เพือ่ รองรับกำร
แปลงสภำพ/
กำรใช้สิทธิท้งั หมด

(3) ผลกำรจัดสรรหุน้ รองรับ
รำยกำร
กำรจัดสรรหุน้ รองรับกำรแปลงสภำพ/กำรใช้สิทธิ
กรรมกำร
พนักงำน
ผูร้ ับช่วงซื้อหลักทรัพย์
รวม
จำนวนรำย
จำนวนหลักทรัพย์แปลงสภำพ
ที่ใช้สิทธิได้
หุน้ ที่สำมำรถ จำนวน
จัดสรรเพื่อ
ร้อยละต่อจำนวน
รองรับกำร
หุน้ ที่จดั ไว้เพื่อ
แปลงสภำพ/ รองรับกำรแปลง
กำรใช้สิทธิ
สภำพ/กำรใช้สิทธิ
ทั้งหมด
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(4) เหตุผลที่ขอ้ มูลตำม (2) และ (3) ไม่เท่ำกัน
(5) ยอดสะสมของจำนวนหลักทรัพย์แปลงสภำพที่ขอแปลงสภำพ/ใช้สิทธิจนถึง
กำรใช้สิทธิครั้งนี้
(6) ยอดคงเหลือของหลักทรัพย์แปลงสภำพที่ยงั ไม่ได้แปลงสภำพ/ใช้สิทธิ
(7) ยอดสะสมของจำนวนหุ ้นที่ได้จดั สรรให้จนถึงกำรขอแปลงสภำพ/ใช้สิทธิครั้งนี้
(8) ยอดคงเหลือของหุ ้นรองรับกำรแปลงสภำพ/กำรใช้สิทธิ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลที่รำยงำนข้ำงต้นนี้เป็ นควำมจริ งทุกประกำร

ลงลำยมือชื่อ

ลงลำยมือชื่อ
ผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์ /
ผูร้ ำยงำนผลกำรใช้สิทธิ

ลงลำยมือชื่อ

(ถ้ำมี)
ผูร้ ับช่วงซื้อหลักทรัพย์

ลงลำยมือชื่อ
(ถ้ำมี)
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์/ผูส้ นับสนุนกำรจัดจำหน่ำย

