
แบบ 81-1 
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ 

 

1. ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 
   หุ้น   ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 
   หุ้นกู ้   ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นกู้ 
   หุ้นกูแ้ปลงสภำพ   หุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 
     หุ้นกูร้องรับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นกู้ 
     อ่ืนๆ _____________________________________ 
2. ข้อมลูทั่วไป 

2.1 ช่ือผูเ้สนอขำยหลกัทรัพย ์ __________________________________________________ 
2.2 ช่ือบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์ _________________________________________________ 
2.3 ช่ือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน  ____________________________________________________ 
2.4 วนัที่ไดร้ับอนุญำตให้เสนอขำยหลกัทรัพย ์____________________(เฉพำะกรณีที่เป็นกำร

เสนอขำยโดยบริษทัที่ออกหลกัทรัพย)์ 
2.5 วนัที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ละร่ำงหนงัสือช้ีชวน  

_______________________________________________________________________ 
2.6 วนัที่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ละร่ำงหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั   

_______________________________________________________________________ 
2.7 วนัที่แกไ้ขขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพยแ์ละร่ำงหนงัสือช้ีชวน 

ครั้ งหลงัสุด (เฉพำะกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลกัทรัพยห์ลำยครั้ ง) _____________________ 
2.8 วนัที่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิให้ออกและเสนอขำยหลกัทรัพย ์__________________________ 
2.9 ระยะเวลำกำรจองซ้ือและช ำระเงินค่ำซ้ือหลกัทรัพย ์ ______________________________ 
2.10 วนัที่รำยงำนผลกำรขำยหลกัทรัพยแ์ปลงสภำพ  _________________________________ 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระส าคัญของหลักทรัพย์ 
3.1 กรณีเสนอขำยหุ้น 

3.1.1 ประเภทหุ้นที่เสนอขำย 
❑ หุ้นสำมญั 
❑ หุ้นบุริมสิทธิ 

3.1.2 จ ำนวนหุ้นที่เสนอขำย ______________________________________________ 
3.1.3 มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว ้ _________________________________________________ 
3.1.4 รำคำเสนอขำยต่อหน่วย _____________________________________________ 
3.1.5 มูลค่ำกำรเสนอขำยทั้งหมด __________________________________________ 
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3.2 กรณีเสนอขำยหุ้นกู้ 
3.2.1 ช่ือเฉพำะของหุ้นกูท้ี่เสนอขำย  ______________________________________ 
3.2.2 ลกัษณะของหุ้นกูท้ี่เสนอขำย 

❑ หุ้นกูไ้ม่มีประกนั 
❑ หุ้นกูม้ีประกนั  หลกัประกนั คือ _______________________________ 
❑ หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 
❑ หุ้นกูแ้ปลงสภำพ 
❑ หุ้นกูไ้ม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ 
❑ หุ้นกูม้ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้  ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้คือ _____________________ 
❑ หุ้นกูแ้ปลงสภำพ  

 อตัรำกำรแปลงสภำพ  ___________________________________ 
 รำคำกำรแปลงสภำพ  ____________________________________ 
 ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ  __________________________ 

❑ หุ้นกูท้ี่เสนอขำยไดห้ลำยครั้ ง 
 วงเงินรวมที่ไดร้ับอนุญำต  ________________________________ 
 วงเงินที่เสนอขำยในครั้ งน้ี  ________________________________ 

3.2.3       จ ำนวนหุ้นกูท้ี่เสนอขำย   ____________________________________________ 
3.2.4       มูลค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย  ____________________________________________ 
3.2.5       รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  ____________________________________________ 
3.2.6       มูลค่ำกำรเสนอขำยทั้งหมด  _________________________________________ 
3.2.7       อำยุ  ___________________________________________________________ 
3.2.8       วนัที่ออก  _______________________________________________________ 
3.2.9       วนัที่ครบก ำหนดไถ่ถอน  ___________________________________________ 
3.2.10     รำคำแปลงสภำพ  _________________________________________________ 
3.2.11     จ ำนวนหุ้นที่จดัไวเ้พื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ  _____________________ 
3.2.12 ระยะเวลำใชสิ้ทธิแปลงสภำพ  _________________________________________ 
3.2.13 ระยะเวลำช ำระหน้ี ___________________(ระบุงวดกำรช ำระเงินตน้และดอกเบี้ย)  
3.2.14 อตัรำดอกเบี้ย / ผลประโยชน์อ่ืน (ถำ้มี)  __________________________________ 
3.2.15 อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือที่ไดร้ับ ______________ (ให้ระบุผลกำรจดัอนัดบัครั้ งล่ำสุด) 

จดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือโดย  ____________________  เมื่อวนัที่ ______________ 
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3.3 กรณีเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น/หุ้นกู้ 
3.3.1 หลกัทรัพยท์ี่รองรับกำรใชสิ้ทธิ 

❑ หุ้น   
❑ หุ้นกู้ 

3.3.2 สิทธิในกำรซ้ือหุ้น/หุ้นกูต้่อหน่วย ________________________________ หุ้น/ฉบบั 
3.3.3 จ ำนวนที่เสนอขำย  ___________________________________________________ 
3.3.4 มูลค่ำที่ตรำไว ้ _______________________________________________________ 
3.3.5 รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  _______________________________________________ 
3.3.6 มูลค่ำกำรเสนอขำยทั้งหมด  ____________________________________________ 
3.3.7 อำยุ  _______________________________________________________________ 
3.3.8 วนัที่ออก  __________________________________________________________ 
3.3.9 วนัที่ครบก ำหนด  ____________________________________________________ 
3.3.10 อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น  ______________________________________________ 
3.3.11 รำคำใชสิ้ทธิหน่วยละ  ________________________________________________ 
3.3.12 จ ำนวนหุ้นที่จดัไวเ้พื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น ____________________________ 
3.3.13 ระยะเวลำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น  ______________________________________________ 
3.3.14 หลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนที่เสนอขำยพร้อมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น/หุ้นกู ้(ถำ้มี)  

_________________________________________________________________ 
3.4 กรณีเสนอขำยพนัธบตัร 
 3.4.1  ช่ือเฉพำะของพนัธบตัร  _______________________________________________ 
 3.4.2   จ ำนวนพนัธบตัรที่เสนอขำย  ___________________________________________ 
 3.4.3   มูลค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย  ______________________________________________ 
 3.4.4   รำคำที่เสนอขำยต่อหน่วย  _____________________________________________ 
 3.4.5   มูลค่ำกำรเสนอขำยทั้งหมด  ___________________________________________ 
 3.4.6   อตัรำดอกเบี้ย /หรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ถำ้มี) ________________________ 
 3.4.7   อำยุ  ______________________________________________________________ 

3.4.8   วนัที่ออก  _________________________________________________________ 
3.4.9   วนัที่ครบก ำหนด  ___________________________________________________ 
3.4.10  ระยะเวลำช ำระหน้ี  ___________________(ระบุงวดกำรช ำระเงินตน้และดอกเบี้ย) 
3.4.11 อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือที่ไดร้ับ  ______________(ให้ระบุผลกำรจดัอนัดบัครั้ งล่ำสุด) 

 จดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือโดย ___________________เมื่อวนัที่ _________________ 
 3.4.12 หลกัประกนั  (ถำ้มี) __________________________________________________ 
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3.5 กรณีที่มีกำรจดัสรรหุ้นเกินจ ำนวน (Greenshoe Option) 
 3.5.1 ช่ือผูจ้ดัหำหุ้นส่วนเกิน  ________________________________________________ 
 3.5.2 จ ำนวนหุ้นที่จดัสรรเกิน  _______________________________________________ 
 3.5.3 ช่ือผูใ้ห้สิทธิซ้ือหุ้น (option)  ____________________________________________ 
 3.5.4 จ ำนวนหุ้นที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตำม 3.5.3 ____________________________ 
 3.5.5 จ ำนวนหุ้นที่ผูจ้ดัหำหุ้นส่วนเกินซ้ือจำกตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อกำรส่งมอบ ________ 
 3.5.6 ระยะเวลำในกำรจดัหำหุ้นส่วนเกินเพื่อส่งมอบแก่ผูใ้ห้ยืมหรือผูล้งทุนตั้งแต่วนัที่ 
           ___________________________ ถึงวนัที่ ________________________________ 
 หมำยเหตุ  หำกผูเ้สนอขำยหลกัทรัพยเ์ป็นบุคคลเดียวกบัผูใ้ห้สิทธิซ้ือหุ้น ให้รำยงำนขอ้มูล
ตำม 3.5.4 ถึง 3.5.6 ดว้ย 

 

4. ผลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
 4.1 ผลกำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์

ประเภทผูล้งทุน ผลกำรจองซ้ือ ผลกำรจดัสรร  
 
 
 

หมำยเหตุ 

จ ำนวน 
ผูจ้องซ้ือ
หลกัทรัพย ์

(รำย) 

จ ำนวน
หลกัทรัพย์
ท่ีจองซ้ือ 

จ ำนวน
หลกัทรัพย ์
ท่ีจองซ้ือ 
คิดเป็น 

ร้อยละของ
จ ำนวน

หลกัทรัพย์
ทั้งหมด (%) 

จ ำนวน 
ผูจ้องซ้ือ
หลกัทรัพย์
ท่ีไดร้ับ

กำรจดัสรร 
(รำย) 

จ ำนวน
หลกัทรัพย์
ท่ีไดร้ับ

กำรจดัสรร 

จ ำนวน
หลกัทรัพย ์
ท่ีไดร้ับ 

กำรจดัสรร 
คิดเป็นร้อยละ
ของจ ำนวน
หลกัทรัพย ์
ท่ีเสนอขำย
ทั้งหมด (%) 

1. ผู้ลงทุนสัญชาติไทย 
 - ผูล้งทุนสถำบนั 
 - นิติบุคคล 
 - บุคคลธรรมดำ 

       

2. ผู้ลงทุนต่างประเทศ 
 - ผูล้งทุนสถำบนั 
 - นิติบุคคล 
 - บุคคลธรรมดำ 

       

รวม        
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 4.2 รำยช่ือผูท้ี่ไดร้ับกำรจดัสรรหลกัทรัพยใ์นจ ำนวนที่สูงที่สุดยี่สิบอนัดบัแรก 
ล ำดบัที ่ บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล/ผูล้งทุนสถำบนั 

ช่ือ-
นำมสกุล 

จ ำนวน
หลกัทรัพย์
ที่ไดรั้บกำร
จดัสรร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
กำรเสนอขำย 

(%) 

ช่ือ จ ำนวน
หลกัทรัพย์
ที่ไดรั้บกำร
จดัสรร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
กำรเสนอขำย 

(%) 
1.         

2.         
3.         

...         
20.         

รวม        

หมำยเหตุ - หำกผูท้ี่ไดร้ับกำรจดัสรรในแต่ละอนัดบัมีจ ำนวนหลำยรำยให้เปิดเผยรำยช่ือทั้งหมด 
 - รำยช่ือผูท้ี่ไดร้ับกำรจดัสรรที่เป็นนิติบุคคล/ผูล้งทนุสถำบนั ไม่รวมถึงผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์

 

 4.3 กำรจดัสรรหลกัทรพัยใ์ห้แกก่รรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ ำนำจควบคุม บริษทั 
                       ในเครือ และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของบุคคลดงักล่ำว (เฉพำะกรณีกำรเสนอขำยหลกัทรัพยป์ระเภท 
                       หุ้น หุ้นกูแ้ปลงสภำพ และใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นโดยบริษทัที่ออกหลกัทรัพย)์ 
 

  (1) กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ ำนำจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
                             ของบคุคลดงักล่ำวของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์

ช่ือ ต ำแหน่งหรือ
ควำมสัมพนัธ์ 

จ ำนวนหลกัทรัพย ์
ที่ไดร้ับกำรจดัสรร 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวน
หลกัทรัพยท์ี่เสนอขำยทั้งหมด 

1.    
2.    
3.    
...    

 

  (2) กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ ำนำจควบคุม บริษทัในเครือ และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
                             ของบคุคลดงักล่ำวของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

ช่ือ ต ำแหน่งหรือ
ควำมสัมพนัธ์ 

จ ำนวนหลกัทรัพย ์
ที่ไดร้ับกำรจดัสรร 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวน
หลกัทรัพยท์ี่เสนอขำยทั้งหมด 

1.    
2.    
3.    
...    
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  (3) จ ำนวนเงินสุทธิที่ผูเ้สนอขำยไดร้ับจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย  ์
         จ ำนวนเงินที่ผูเ้สนอขำยไดร้ับจำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยห์ลงัหักค่ำใชจ่้ำยใน 
กำรจดัจ ำหน่ำย จดัพิมพห์นงัสือช้ีชวน ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ จนถึงวนัทีย่ื่นรำยงำนน้ี 
        (4) ผลกำรจดัจ ำหน่ำยของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์
 

ล ำดบั 
   ที่ 

ช่ือผูจ้ดัจ ำหน่ำย 
หลกัทรัพย ์

จ ำนวนหลกัทรัพย ์
ที่รับจดัจ ำหน่ำย 

จ ำนวนหลกัทรัพย ์
ที่ซ้ือไวเ้อง 

จ ำนวนหลกัทรัพยท์ี่ซ้ือไวเ้อง 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหลกัทรัพย ์

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

รวม    
 
 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำ ขอ้มูลที่รำยงำนขำ้งตน้น้ีเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
 

ลงลำยมือช่ือ         
 
 

ลงลำยมือช่ือ         
               ผูเ้สนอขำยหลกัทรัพย ์   

               
 
 
 

ลงลำยมือช่ือ    (ถำ้มี)   
                               ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย/์ผูส้นบัสนุนกำรจดัจ ำหน่ำย 


	แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์

