
แบบ 59-2 / Form 59-2 
                     รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์อง …(บริษทั)………………...…………………………………………….………….....……….. 

Report of changes in securities holding in … (Company) …………………………………………………………………….…………….. 

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

รายงาน ณ วนัท่ี / Reporting date  ………………………………….......………………………… 
ช่ือผูถื้อหลกัทรัพย ์1  
Name of securities 

holder 

ประเภทหลกัทรัพย ์ 
Types of securities 

วนัท่ีมีการ 
ไดม้า/จ าหน่าย  

Transaction date 

จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ถือ
ก่อนการไดม้า/จ าหน่าย  
No. of securities held 
before acquisition / 

disposition 

ไดม้า/จ าหน่าย 2 

(Acquisition/disposition) 
จ านวนหลกัทรัพยท่ี์
ถือหลงัการไดม้า/

จ าหน่าย 
No. of securities held 

after acquisition / 
disposition 

วิธีการไดม้า 3/
จ าหน่าย 4 

Method of 
acquisition/ 
disposition  

ไดม้า/จ าหน่ายผา่น  
บล.  ……….. 

Transaction made 
through (specify 
broker’s name) 

ผูซ้ื้อ/ ผูรั้บโอนหลกัทรัพย ์
โปรดระบุช่ือ/
ความสัมพนัธ์ 5 

Purchaser/ Transferee  
 (specify name and 

relationship) 

จ านวน 
(Amount) 

ราคาเฉล่ีย 
(Average 

price)  

ผูจ้ดัท า / Reporter หุ้นสามญั (Common share)         
หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)         
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
(Warrant) 

        

ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทนุ 
ท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable 
subscription right) 

        

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (Convertible 
debenture) 

        

คู่สมรส / Spouse  
ช่ือ / Name  

หุ้นสามญั (Common share)         
หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)         

 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
(Warrant) 

        

 

 
 แบบ 59-2 ส าหรับกรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพยอ์นัเน่ืองมาจากการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ให้ยื่นภายในสามวนัท าการ นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ 
  Form 59-2 is for changes in securities holdings as a result of acquisition or disposition. This form must be submitted within three business days after the date of purchase, sale, transfer or accept transfer the securities.  
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ช่ือผูถื้อหลกัทรัพย ์1  
Name of securities 

holder 

ประเภทหลกัทรัพย ์ 
Types of securities 

วนัท่ีมีการ 
ไดม้า/จ าหน่าย  

Transaction date 

จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ถือ
ก่อนการไดม้า/จ าหน่าย  
No. of securities held 
before acquisition / 

disposition 

ไดม้า/จ าหน่าย 2 

(Acquisition/disposition) 
จ านวนหลกัทรัพยท่ี์
ถือหลงัการไดม้า/

จ าหน่าย 
No. of securities held 

after acquisition / 
disposition 

วิธีการไดม้า 3/

จ าหน่าย 4 

Method of 
acquisition/ 
disposition  

ไดม้า/จ าหน่ายผา่น  
บล.  ……….. 

Transaction made 
through (specify 
broker’s name) 

ผูซ้ื้อ/ ผูรั้บโอนหลกัทรัพย ์
โปรดระบุช่ือ/
ความสัมพนัธ์ 5 

Purchaser/ Transferee  
(specify  name and 

relationship) 

จ านวน 
(Amount) 

ราคาเฉล่ีย 
(Average 

price)  

 ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทนุ 
ท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable 
subscription right) 

        

 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (Convertible 
debenture) 

        

บุตรท่ียงัไม่บรรล ุ
นิติภาวะ  / Minor 
child  
ช่ือ / Name  

หุ้นสามญั (Common share)         
หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred share)         
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
(Warrant) 

        

ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทนุ
ท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable 
subscription right) 

        

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (Convertible 
debenture) 

        

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลท่ีรายงานขา้งตน้น้ีครบถว้นและเป็นความจริงทุกประการ   
I hereby certify that the above report is complete and true in all respects. 

 
  ลงช่ือ / Signature of reporter ……………………………………………………….…  
ช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้ติดต่อกบั ก.ล.ต. (ถา้มี).......................................... โทรศพัท ์..................................                       ต าแหน่ง / Position ……………………….….…….……….…………………………..  
The person appointed as contact person (if any)………………...……….…….. Telephone………...…….……..                       บริษทั / Company ……………………………….………….…………………………. 
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ค าอธิบายในการกรอกแบบฟอร์ม 59-1 และ 59-2  

1.  การรายงานการถือหลกัทรัพยต์ามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ให้หมายความรวมถึง การรายงานในกรณีท่ีมี 
บุคคลอื่นใดถือหลกัทรัพยไ์วแ้ทนกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี  คู่สมรสหรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี การรายงานกรณีท่ีมีบุคคลอ่ืนถือหลกัทรัพยไ์วแ้ทนนั้นใหร้ะบรุายการ 
ดงักล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหลกัทรัพยเ์องโดยตรงดว้ย 
Reporting of securities holding (form 59-1) and reporting of changes in securities holding (form 59-2) of the director, executive, auditor, spouse and minor child of such persons shall include the securities 
holding and changes in securities holding by the nominee of such persons (specify separately apart from the direct holding of the securities of such persons).  
2.  ในกรณีท่ีมีการไดม้าและจ าหน่ายหลกัทรัพยใ์นวนัเดียวกนั ใหแ้สดงยอดรวมของจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ได้มาแยกจากจ านวนหลกัทรัพยท่ี์จ าหน่าย รวมทั้งแสดงราคาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหลกัทรัพยท่ี์ไดม้า 
และจ าหน่ายในแต่ละกรณีดว้ย (กรณีจ าหน่ายให้แสดงจ านวนและราคาหลกัทรัพยไ์วใ้นวงเลบ็)   
In case that the acquisition and disposition of securities occurred on 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 shall be stated in the bracket. 
3.  กรณีการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์ห้ระบุวิธีการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพย ์เช่น การซ้ือในตลาดหลกัทรัพย ์การซ้ือนอกตลาดหลกัทรัพย ์การรับโอนหลกัทรัพย ์และการรับหลกัทรัพยค์ืนจากการให้ยืม  เป็นตน้ 
Specify the method of securities acquisition, for example, buying on the stock exchange, buying off the stock exchange, accepting transfer of the securities, receiving the securities from the borrower, etc. 
4.  กรณีการจ าหน่ายหลกัทรัพยใ์ห้ระบุวิธีการจ าหน่ายหลกัทรัพย ์เช่น การขายในตลาดหลกัทรัพย ์การขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์การโอนหลกัทรัพย ์และการให้ยืมหลกัทรัพย ์ เป็นตน้ 
Specify the method of securities disposition, for example, selling on the stock exchange, selling off the stock exchange, transferring securities, lending securities, etc. 
5.  กรณีท่ีเป็นการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยใ์นกรณีดงัต่อไปน้ี   
      (1)  การขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพยใ์นราคาต ่ากว่าราคาซ้ือขายต ่าสุดของหลกัทรัพยด์งักล่าวในตลาดหลกัทรัพย ์ในวนัท่ีมีการขายหลกัทรัพยน์ั้น 
      (2)  การขายหลกัทรัพยใ์นกระดานรายใหญ ่
      (3)  การโอนหลกัทรัพยใ์หบุ้คคลอื่นโดยไม่มีค่าตอบแทน 
     ให้ระบุขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัช่ือผูซ้ื้อหรือผูรั้บโอนหลกัทรัพย ์และความสัมพนัธก์บับุคคลดงักล่าว เช่น  

-  ความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นบุคคลในครอบครัว เช่น  บิดามารดา  พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั  พี่นอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั ปู่  ยา่ ตา ยาย ลุง ป้า นา้ อา เป็นตน้  
-  ความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีมีอ านาจควบคุมหรือบงัคบับญัชา  เช่น เป็นนายจา้งหรือผูว่้าจา้งของผูซ้ื้อหรือรับโอนหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
-  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นพนัธมิตรร่วมทุน หรือคูค่า้ เป็นตน้ 
-  ความสัมพนัธ์ในลกัษณะอื่น ๆ 

ในกรณีท่ีมีผูซ้ื้อหรือผูรั้บโอนหลายคนในการจ าหน่ายวนัเดียวกนั ให้ระบุจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อหรือผูรั้บโอนแต่ละคนไดไ้ปดว้ย ในกรณีท่ีไม่ทราบช่ือผูซ้ื้อหรือผูรั้บโอน ให้แสดงเหตุผลประกอบ 
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In the case of: 

(1)  selling off the stock exchange at lower price than the lowest selling price of such securities on the stock exchange on that day; 
            (2)  selling through big lot; or 

          (3)  transfer the securities to others without consideration; 
the reporter shall specify the name of the purchaser or the transferee and relationship with the director, executive, auditor, spouse and minor child of such persons such as: 

-  family members, for example, father, mother, brother or sister of full blood, brother or sister of half blood, grandfather, grandmother, uncle, aunt, etc.; 
-  relationship where one has control over or is able to exert influence on the other, for example, director, executive, auditor or spouse of such persons is an employer of the purchaser  

or the transferor of the securities; 
-  business relationship, for example, strategic partner, trade partner, etc.; 

  -  other forms of relationship which shall be specified accordingly. 
In case that two or more transactions occurred on the same day, the reporter shall specify the total amount of securities that each purchaser or transferee acquired. In case that the name of the purchaser  
or the transferee is unknown, the reporter must specify the grounds of such unknown. 

       
  


