แบบ 81-FE-11
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ ของบริษัทต่ างประเทศ
(ตามประกาศว่าด้ วยข้ อกาหนดเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่ างประเทศ
ที่มีหรื อจะมีห้ ุนเป็ นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

1. เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภท
 หุน้
 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
 อื่นๆ
2. ข้ อมูลทั่วไป
2.1 ชื่อผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์
2.2 ชื่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
2.3 ชื่อที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน (ถ้ำมี)
2.4 วันที่ได้รับอนุญำตให้เสนอขำยหลักทรัพย์ (เฉพำะกรณี กำรเสนอขำยโดยบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์)
2.5 วันที่ยนื่ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ ำงหนังสื อชี้ชวน
2.6 วันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ ำงหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
2.7 ระยะเวลำกำรจองซื้อและชำระเงินค่ำซื้อหลักทรัพย์
3 ข้ อมูลเกี่ยวกับสาระสาคัญของหลักทรัพย์
3.1 กรณีเสนอขายหุ้น
3.1.1 ประเภทหุน้ ที่เสนอขำย
❑ หุน้ สำมัญ
❑ หุน้ บุริมสิ ทธิ
3.1.2 จำนวนหุน้ ที่เสนอขำยทั้งหมด
แบ่งเป็ นส่ วนที่เสนอขำยในไทยจำนวน
3.1.3 กรณี บริ ษทั มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ ให้ระบุวำ่
จำนวนหุน้ ที่เสนอขำยในไทยคิดเป็ นร้อยละ
ของจำนวนหุ ้นที่เรี ยกชำระ
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
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แบบ 81-FE-1 ใช้กบั กำรเสนอขำยหุ้นและใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น รวมทั้งกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั
ของบริ ษทั ต่ำงประเทศที่มีตลำดหลักสำหรับกำรซื้อขำยหุ้นเป็ นตลำดต่ำงประเทศ

2
3.1.4

3.1.5
3.1.6
3.1.7

กรณี บริ ษทั ยังไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศให้ระบุวำ่
จำนวนหุน้ ที่เสนอขำยในไทยคิดเป็ นร้อยละ
ของจำนวนหุ ้นที่เสนอขำย
ทั้งหมด
มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
มูลค่ำกำรเสนอขำยทั้งหมด

3.2 กรณีเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
3.2.1 สิ ทธิในกำรซื้อหุน้ ต่อหน่วย
หุน้ /หน่วย
3.2.2 จำนวนที่เสนอขำยทั้งหมด
แบ่งเป็ นส่ วนที่เสนอขำยในไทยจำนวน
คิดเป็ นร้อยละ
ของจำนวนที่เสนอขำยทั้งหมด
3.2.3 มูลค่ำที่ตรำไว้
3.2.4 รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
3.2.5 มูลค่ำกำรเสนอขำยทั้งหมด
3.2.6 อำยุ
3.2.7 วันที่ออก
3.2.8 วันที่ครบกำหนด
3.2.9 อัตรำกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้
3.2.10 รำคำใช้สิทธิหน่วยละ
3.2.11 จำนวนหุน้ ที่จดั ไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้
3.2.12 ระยะเวลำใช้สิทธิซ้ือหุน้
3.2.13 หลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เสนอขำยพร้อมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้น (ถ้ำมี)
3.3 กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นเกินจานวน (Greenshoe Option)
3.3.1 ชื่อผูจ้ ดั หำหุน้ ส่ วนเกิน
3.3.2 จำนวนหุน้ ที่จดั สรรเกิน
3.3.3 ชื่อผูใ้ ห้สิทธิซ้ือหุน้ (option)
3.3.4 จำนวนหุน้ ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ ้นตำม 3.3.3
3.3.5 จำนวนหุน้ ที่ผจู ้ ดั หำหุ ้นส่ วนเกินซื้อจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อกำรส่ งมอบ
3.3.6 ระยะเวลำในกำรจัดหำหุน้ ส่ วนเกินเพื่อส่ งมอบแก่ผใู ้ ห้ยมื หรื อผูล้ งทุนตั้งแต่วนั ที่
ถึงวันที่
หมำยเหตุ หำกผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์เป็ นบุคคลเดียวกับผูใ้ ห้สิทธิซ้ือหุ ้น ให้รำยงำนข้อมูลตำม
3.3.4 ถึง 3.3.6 ด้วย
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4. ผลการเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทผูล้ งทุน
จำนวน
ผูจ้ องซื้อ
(รำย)

ผลกำรจองซื้อ
จำนวน
คิดเป็ น
หลักทรัพย์ ร้อยละของ
ที่จองซื้อ
จำนวน
หลักทรัพย์
ทั้งหมด (%)

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

หมำยเหตุ

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

5. รายชื่ อผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ ในจานวนที่สูงที่สุดยี่สิบอันดับแรก
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

6. จานวนเงินสุ ทธิที่ผ้ ูเสนอขายได้ รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์
จำนวนเงินที่ผเู ้ สนอขำยได้รับจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์หลังหักค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจำหน่ำย จัดพิมพ์
หนังสื อชี้ชวน ค่ำที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ จนถึงวันที่ยนื่ รำยงำนนี้
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7. ผลการจัดจาหน่ ายของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ลำดับที่

ชื่อผูจ้ ดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์

จำนวนหลักทรัพย์
ที่รับจัดจำหน่ำย

จำนวนหลักทรัพย์
ที่ซ้ือไว้เอง

จำนวนหลักทรัพย์ที่ซ้ือไว้เอง
คิดเป็ นร้อยละของจำนวน
หลักทรัพย์ที่เสนอขำยทั้งหมด (%)

1.
2.
3.
4.
...
...
รวม
8. กรณีเป็ นการรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
8.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่รองรับการใช้ สิทธิ
(1) ประเภทหุน้ ที่รองรับกำรใช้สิทธิ
(หุน้ สำมัญ/หุน้ บุริมสิ ทธิ)
(2) มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย
8.2 การใช้ สิทธิและการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
(1) กำรรำยงำนผลกำรใช้สิทธิในครั้งนี้
(1.1) ระยะเวลำกำรใช้สิทธิที่จะซื้อหุ ้น สำหรับกำรรำยงำนครั้งนี้
(1.2) กำรปรับสิ ทธิ (ถ้ำมี)
(1.3) อัตรำกำรใช้สิทธิสำหรับกำรรำยงำนครั้งนี้
(1.4) รำคำใช้สิทธิสำหรับกำรรำยงำนครั้งนี้
(2) กำรใช้สิทธิซ้ือหุ ้น
รำยกำร

1. จำนวนรำย
2. จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิที่ขอ
จัดสรรหุน้ เพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิ

ผูล้ งทุนสัญชำติไทย
นิติบุคคล/
บุคคล
ผูล้ งทุน
ธรรมดำ
สถำบัน

เมื่อวันที่

ผูล้ งทุนต่ำงประเทศ
นิติบุคคล/
บุคคล
ผูล้ งทุน
ธรรมดำ
สถำบัน

รวม
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รำยกำร

ผูล้ งทุนสัญชำติไทย
นิติบุคคล/
บุคคล
ผูล้ งทุน
ธรรมดำ
สถำบัน

ผูล้ งทุนต่ำงประเทศ
นิติบุคคล/
บุคคล
ผูล้ งทุน
ธรรมดำ
สถำบัน

รวม

ผูล้ งทุนต่ำงประเทศ
นิติบุคคล/
บุคคล
ผูล้ งทุน
ธรรมดำ
สถำบัน

รวม

3. จำนวนหุ ้นที่ตอ้ ง
จัดสรรเพื่อรองรับกำร
ใช้สิทธิ
4. จำนวนหุ ้นที่ตอ้ ง
จัดสรรเพื่อรองรับกำร
ใช้สิทธิคิดเป็ นร้อยละ
ของจำนวนหุ ้นที่ตอ้ ง
จัดสรรเพื่อรองรับกำร
ใช้สิทธิท้ งั หมด
(3) กำรจัดสรรหุน้ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
รำยกำร

1. จำนวนรำย
2. จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิที่ขอ
จัดสรรหุน้ เพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิ
3. จำนวนหุ ้นที่ตอ้ ง
จัดสรรเพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิ
4. จำนวนหุ ้นที่ตอ้ ง
จัดสรรเพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิคิดเป็ น
ร้อยละของจำนวนหุ ้น
ที่ตอ้ งจัดสรรเพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิ
ทั้งหมด

ผูล้ งทุนสัญชำติไทย
นิติบุคคล/
บุคคล
ผูล้ งทุน
ธรรมดำ
สถำบัน

6
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

เหตุผลที่ขอ้ มูลตำม (2) และ (3) ไม่เท่ำกัน
ยอดสะสมของจำนวนหุ ้นที่ใช้สิทธิจนถึงกำรใช้สิทธิครั้งนี้
ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ
ยอดสะสมของจำนวนหุ ้นที่ได้จดั สรรให้จนถึงกำรขอใช้สิทธิ ครั้งนี้
ยอดคงเหลือของหุ ้นรองรับกำรใช้สิทธิ

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลที่รำยงำนข้ำงต้นนี้เป็ นควำมจริ งทุกประกำร

ลงลำยมือชื่อ
ผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์ /
ผูร้ ำยงำนผลกำรใช้สิทธิ
ลงลำยมือชื่อ
(ถ้ำมี)
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์/ผูส้ นับสนุนกำรจัดจำหน่ำย

