
แบบ 81-FE-11 
 

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ 
(ตามประกาศว่าด้วยข้อก าหนดเกีย่วกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 

ท่ีมีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
 

1. เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท 
   หุน้ 
   ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
   อ่ืนๆ        
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 ช่ือผูเ้สนอขำยหลกัทรัพย ์          
2.2 ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์         
2.3 ช่ือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน   (ถำ้มี)        
2.4  วนัท่ีไดรั้บอนุญำตใหเ้สนอขำยหลกัทรัพย ์  (เฉพำะกรณีกำรเสนอขำยโดยบริษทัท่ีออก

หลกัทรัพย)์          
2.5 วนัท่ียืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ละร่ำงหนงัสือช้ีชวน    
            
2.6 วนัท่ีแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ละร่ำงหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั   
            
2.7 ระยะเวลำกำรจองซ้ือและช ำระเงินค่ำซ้ือหลกัทรัพย ์       

 

3 ข้อมูลเกี่ยวกับสาระส าคัญของหลักทรัพย์ 
3.1 กรณีเสนอขายหุ้น 

3.1.1 ประเภทหุน้ท่ีเสนอขำย 
❑ หุน้สำมญั 
❑ หุน้บุริมสิทธิ 

3.1.2 จ ำนวนหุน้ท่ีเสนอขำยทั้งหมด          
แบ่งเป็นส่วนท่ีเสนอขำยในไทยจ ำนวน        

3.1.3 กรณีบริษทัมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขำยในตลำดหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ ใหร้ะบุวำ่ 
จ ำนวนหุน้ท่ีเสนอขำยในไทยคิดเป็นร้อยละ      ของจ ำนวนหุ้นท่ีเรียกช ำระ
แลว้ทั้งหมดของบริษทั 

 
1 แบบ 81-FE-1 ใชก้บักำรเสนอขำยหุ้นและใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น รวมทั้งกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น  
ของบริษทัต่ำงประเทศท่ีมีตลำดหลกัส ำหรับกำรซ้ือขำยหุ้นเป็นตลำดต่ำงประเทศ 
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3.1.4 กรณีบริษทัยงัไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขำยในตลำดหลกัทรัพยต่์ำงประเทศใหร้ะบุวำ่ 
จ ำนวนหุน้ท่ีเสนอขำยในไทยคิดเป็นร้อยละ       ของจ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำย
ทั้งหมด 

3.1.5 มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้         
3.1.6 รำคำเสนอขำยต่อหน่วย          
3.1.7 มูลค่ำกำรเสนอขำยทั้งหมด        

 
3.2 กรณีเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

3.2.1 สิทธิในกำรซ้ือหุน้ต่อหน่วย        หุน้/หน่วย 
3.2.2 จ ำนวนท่ีเสนอขำยทั้งหมด         

แบ่งเป็นส่วนท่ีเสนอขำยในไทยจ ำนวน        
คิดเป็นร้อยละ         ของจ ำนวนท่ีเสนอขำยทั้งหมด 

3.2.3 มูลค่ำท่ีตรำไว ้          
3.2.4 รำคำเสนอขำยต่อหน่วย          
3.2.5 มูลค่ำกำรเสนอขำยทั้งหมด         
3.2.6 อำย ุ           
3.2.7 วนัท่ีออก           
3.2.8 วนัท่ีครบก ำหนด           
3.2.9 อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้          
3.2.10 รำคำใชสิ้ทธิหน่วยละ          
3.2.11 จ ำนวนหุน้ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้       
3.2.12 ระยะเวลำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้          
3.2.13 หลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนท่ีเสนอขำยพร้อมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (ถำ้มี)  

          
 

3.3 กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นเกินจ านวน (Greenshoe Option) 
 3.3.1 ช่ือผูจ้ดัหำหุน้ส่วนเกิน          
 3.3.2 จ ำนวนหุน้ท่ีจดัสรรเกิน          
 3.3.3 ช่ือผูใ้หสิ้ทธิซ้ือหุน้ (option)         
 3.3.4 จ ำนวนหุน้ท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตำม 3.3.3       
 3.3.5 จ ำนวนหุน้ท่ีผูจ้ดัหำหุ้นส่วนเกินซ้ือจำกตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อกำรส่งมอบ    
 3.3.6 ระยะเวลำในกำรจดัหำหุน้ส่วนเกินเพื่อส่งมอบแก่ผูใ้หย้มืหรือผูล้งทุนตั้งแต่วนัท่ี    
 ถึงวนัท่ี            
 หมำยเหตุ  หำกผูเ้สนอขำยหลกัทรัพยเ์ป็นบุคคลเดียวกบัผูใ้หสิ้ทธิซ้ือหุ้น ใหร้ำยงำนขอ้มูลตำม 
                         3.3.4 ถึง 3.3.6 ดว้ย  
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4. ผลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
 

ประเภทผูล้งทุน ผลกำรจองซ้ือ ผลกำรจดัสรร  
 
 
 

หมำยเหตุ 

จ ำนวน 
ผูจ้องซ้ือ 
(รำย) 

จ ำนวน
หลกัทรัพย์
ท่ีจองซ้ือ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
จ ำนวน

หลกัทรัพย์
ทั้งหมด (%) 

จ ำนวน 
ผูจ้องซ้ือ 
ท่ีไดรั้บ

กำรจดัสรร 
(รำย) 

จ ำนวน
หลกัทรัพย์
ท่ีไดรั้บ

กำรจดัสรร 

คิดเป็นร้อยละ
ของจ ำนวน
หลกัทรัพย ์
ท่ีเสนอขำย
ทั้งหมด (%) 

1. ผู้ลงทุนสัญชาติไทย 
 - ผูล้งทุนสถำบนั 
 - นิติบุคคล 
 - บุคคลธรรมดำ 

       

2. ผู้ลงทุนต่างประเทศ 
 - ผูล้งทุนสถำบนั 
 - นิติบุคคล 
 - บุคคลธรรมดำ 

       

รวม        

 
5. รายช่ือผู้ที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ในจ านวนที่สูงที่สุดย่ีสิบอันดับแรก 
 

ล ำดบัท่ี บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล/ผูล้งทุนสถำบนั 
ช่ือ-

นำมสกุล 
จ ำนวน

หลกัทรัพย์
ท่ีไดรั้บกำร
จดัสรร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
กำรเสนอขำย 

(%) 

ช่ือ จ ำนวน
หลกัทรัพย์
ท่ีไดรั้บกำร
จดัสรร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
กำรเสนอขำย 

(%) 
1.         
2.         
3.         
...         
20.         
รวม        

หมำยเหตุ - หำกผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจ ำนวนหลำยรำยใหเ้ปิดเผยรำยช่ือทั้งหมด 
 - รำยช่ือผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรท่ีเป็นนิติบุคคล/ผูล้งทุนสถำบนั ไม่รวมถึงผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ 
 
6.  จ านวนเงินสุทธิที่ผู้เสนอขายได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ 
  จ ำนวนเงินท่ีผูเ้สนอขำยไดรั้บจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพยห์ลงัหกัค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัจ ำหน่ำย จดัพิมพ์
หนงัสือช้ีชวน ค่ำท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ จนถึงวนัท่ียืน่รำยงำนน้ี 
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7.  ผลการจัดจ าหน่ายของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
 

ล ำดบัท่ี ช่ือผูจ้ดัจ ำหน่ำย 
หลกัทรัพย ์

จ ำนวนหลกัทรัพย ์
ท่ีรับจดัจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหลกัทรัพย ์
ท่ีซ้ือไวเ้อง 

จ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือไวเ้อง 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวน

หลกัทรัพยท่ี์เสนอขำยทั้งหมด (%) 
1.     
2.     
3.     
4.     
...     
...     

รวม    
 

8.  กรณเีป็นการรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 8.1 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 
 (1) ประเภทหุน้ท่ีรองรับกำรใชสิ้ทธิ             (หุน้สำมญั/หุน้บุริมสิทธิ)    

(2) มูลค่ำท่ีตรำไวต้่อหน่วย         
 8.2 การใช้สิทธิและการจัดสรรหุ้นเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ 
 (1) กำรรำยงำนผลกำรใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี  
   (1.1) ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ส ำหรับกำรรำยงำนคร้ังน้ี  
                    
   (1.2) กำรปรับสิทธิ (ถำ้มี)   เม่ือวนัท่ี   
   (1.3) อตัรำกำรใชสิ้ทธิส ำหรับกำรรำยงำนคร้ังน้ี   
   (1.4) รำคำใชสิ้ทธิส ำหรับกำรรำยงำนคร้ังน้ี    
   (2) กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น  
 

รำยกำร ผูล้งทุนสัญชำติไทย ผูล้งทุนต่ำงประเทศ รวม 
นิติบุคคล/ 
ผูล้งทุน
สถำบนั 

บุคคล
ธรรมดำ 

นิติบุคคล/ 
ผูล้งทุน
สถำบนั 

บุคคล
ธรรมดำ 

1. จ ำนวนรำย      
2. จ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีขอ
จดัสรรหุน้เพื่อรองรับ
กำรใชสิ้ทธิ 
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รำยกำร ผูล้งทุนสัญชำติไทย ผูล้งทุนต่ำงประเทศ รวม 
นิติบุคคล/ 
ผูล้งทุน
สถำบนั 

บุคคล
ธรรมดำ 

นิติบุคคล/ 
ผูล้งทุน
สถำบนั 

บุคคล
ธรรมดำ 

3. จ ำนวนหุ้นท่ีตอ้ง
จดัสรรเพื่อรองรับกำร
ใชสิ้ทธิ 

     

4. จ ำนวนหุ้นท่ีตอ้ง
จดัสรรเพื่อรองรับกำร
ใชสิ้ทธิคิดเป็นร้อยละ
ของจ ำนวนหุ้นท่ีตอ้ง
จดัสรรเพื่อรองรับกำร
ใชสิ้ทธิทั้งหมด 

     

 
  (3) กำรจดัสรรหุน้เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิ  
 

รำยกำร ผูล้งทุนสัญชำติไทย ผูล้งทุนต่ำงประเทศ รวม 
นิติบุคคล/ 
ผูล้งทุน
สถำบนั 

บุคคล
ธรรมดำ 

นิติบุคคล/ 
ผูล้งทุน
สถำบนั 

บุคคล
ธรรมดำ 

 

1. จ ำนวนรำย      
2. จ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีขอ
จดัสรรหุน้เพื่อรองรับ
กำรใชสิ้ทธิ 

     

3. จ ำนวนหุ้นท่ีตอ้ง
จดัสรรเพื่อรองรับ 
กำรใชสิ้ทธิ 

     

4. จ ำนวนหุ้นท่ีตอ้ง
จดัสรรเพื่อรองรับ 
กำรใชสิ้ทธิคิดเป็น
ร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ท่ีตอ้งจดัสรรเพื่อ
รองรับกำรใชสิ้ทธิ
ทั้งหมด 
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(4) เหตุผลท่ีขอ้มูลตำม (2) และ (3) ไม่เท่ำกนั         
(5) ยอดสะสมของจ ำนวนหุ้นท่ีใชสิ้ทธิจนถึงกำรใชสิ้ทธิคร้ังน้ี       
(6) ยอดคงเหลือของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ       
(7) ยอดสะสมของจ ำนวนหุ้นท่ีไดจ้ดัสรรใหจ้นถึงกำรขอใชสิ้ทธิคร้ังน้ี      
(8) ยอดคงเหลือของหุ้นรองรับกำรใชสิ้ทธิ         

 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ขอ้มูลท่ีรำยงำนขำ้งตน้น้ีเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 

ลงลำยมือช่ือ         
               ผูเ้สนอขำยหลกัทรัพย ์/ 
              ผูร้ำยงำนผลกำรใชสิ้ทธิ 

 
ลงลำยมือช่ือ    (ถำ้มี)   

                               ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย/์ผูส้นบัสนุนกำรจดัจ ำหน่ำย 


	แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

