
แบบ 59-2 / Form 59-2 
รายงานการถือหลกัทรพัยข์อง …(บริษัท)……………………………………………………….………….....………….. 
Report of securities holding in … (Company) ……………………………………………………………………….. 

กรณีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยอ์นัเน่ืองมาจากการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
This form is for changes in securities holdings as a result of acquisition or disposition 

จดัท าโดย …(ชื่อ)…………………………….………..………….………..ต าแหน่ง…………………...….……….…………….. 
Prepared by …(Name)………………………….……..……….……….……Position……..……………….………..….……..  

รายงาน ณ วนัท่ี / Reporting date  ………………………………….......………………………… 
 

ชื่อผูถ้ือหลกัทรพัย ์ 
Name of securities holder 

ประเภทหลกัทรพัย ์ 
Types of securities 

วนัท่ีมีการ 
ไดม้า/จ าหน่าย  

Transaction date 

จ านวนหลกัทรพัยท่ี์ถือก่อนการ
ไดม้า/จ าหน่าย  

No. of securities held before 
acquisition / disposition 

ไดม้า/จ าหน่าย 1/ 

(Acquisition/disposition) 
จ านวนหลกัทรพัยท่ี์ถือ 
หลงัการไดม้า/จ าหน่าย 

No. of securities held after 
acquisition / disposition 

วิธีการไดม้า2/จ าหน่าย3/ 

Method of acquisition/ 
disposition  

ไดม้า/จ าหน่ายผ่าน  
บล.  ……….. 

Transaction made through 
(specify broker’s name) 

จ านวน 
(Amount) 

ราคาเฉล่ีย 
(Average price)  

ผูจ้ดัท า / Reporter หุน้สามญั (Common share)        
หุน้บรุิมสิทธิ (Preferred share)        

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ (Warrant)        
หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible debenture)        

คู่สมรส / Spouse  
ชื่อ / Name …………………………… 
………………………………………… 

หุน้สามญั (Common share)        
หุน้บรุิมสิทธิ (Preferred share)        

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ (Warrant)        
หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible debenture)        

บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  / Minor child  
ชื่อ / Name …………………………… 
………………………………………… 

หุน้สามญั (Common share)        
หุน้บรุิมสิทธิ (Preferred share)        

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ (Warrant)        
หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible debenture)        

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูท่ีรายงานขา้งตน้นีค้รบถว้นและเป็นความจรงิทกุประการ  I hereby certify that above report is complete and true in all respects. 
1. ในกรณีท่ีมกีารไดม้าและจ าหน่ายหลกัทรพัยใ์นวนัเดียวกนั ใหแ้สดงยอดรวมของจ านวนหลกัทรพัยท่ี์ไดแ้ยกจากจ านวนหลกัทรพัยท่ี์จ าหน่าย รวมทัง้แสดงราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหลกัทรพัยท่ี์ไดม้าและจ าหน่ายแต่ละกรณีดว้ย (กรณีจ าหน่ายใหแ้สดงจ านวนและราคา 
หลกัทรพัยไ์วใ้นวงเล็บ)  In case that the acquisition and disposition of securities occurred in the same day, the reporter has to fill in the total amount and weighted average price of the acquisition and disposition separately.  For the total amount and 
weighted average price of the disposition, the number must stated in the bracket. 

2. วิธีการไดม้าซึ่งหลกัทรพัย ์เช่น การซือ้ในตลาดหลกัทรพัย ์การซือ้นอกตลาดหลกัทรพัย ์และการโอนรบัหลกัทรพัย ์Examples of methods of securities acquisition are buying in the market, buying outside the market, and securities transfer. 
3. วิธีการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์เช่น การขายในตลาดหลกัทรพัย ์การขายนอกตลาดหลกัทรพัย ์และการโอนหลกัทรพัย ์Examples of methods of securities disposition are selling in the market, selling outside the market, and securities transfer. 

 
 
 ลงชื่อ / Signature of reporter ……………………………………………………….…  
 ต าแหน่ง / Position ……………………….….…….……….…………………………..  
 บริษัท / Company ……………………………….………….………………………….  


