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                     รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของ …(บริษัท)………………...…………………………………………….………….....……….. 

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

จัดทําโดย …(ชื่อ)…………………………….………..………….………..ตําแหนง…………………...….……….…………….. 

Prepared by …(Name)………………………….……..……….……….……Position……..……………….………..….……..  

รายงาน ณ วันที่ / Reporting date  ………………………………….......………………………… 

ชื่อผูถือหลักทรัพย 1  

Name of securities 

holder 

ประเภทหลักทรัพย  

Types of securities 

วันที่มีการ 

ไดมา/จําหนาย  

Transaction date 

จํานวนหลักทรัพยที่ถือ

กอนการไดมา/จําหนาย  

No. of securities held 

before acquisition / 

disposition 

ไดมา/จําหนาย 2 

(Acquisition/disposition) 

จํานวนหลักทรัพยที่

ถือหลังการไดมา/

จําหนาย 

No. of securities held 

after acquisition / 

disposition 

วิธีการไดมา 3/

จําหนาย 4 

Method of 

acquisition/ 

disposition  

ไดมา/จําหนายผาน  

บล.  ……….. 

Transaction made 

through (specify 

broker’s name) 

ผูซื้อ/ ผูรับโอนหลักทรัพย 

โปรดระบุชื่อ/

ความสัมพันธ 5 

Purchaser/ Transferee  

 (specify name and 

relationship) 

จํานวน 

(Amount) 

ราคาเฉลี่ย 

(Average 

price)  

ผูจัดทํา / Reporter หุนสามัญ (Common share)         

หุนบุริมสิทธิ (Preferred share)         

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

(Warrant) 

        

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน 

ที่โอนสิทธิได (Transferable 

subscription right) 

        

หุนกูแปลงสภาพ (Convertible 

debenture) 

        

คูสมรส / Spouse  

ชื่อ / Name  

หุนสามัญ (Common share)         

หุนบุริมสิทธิ (Preferred share)         

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

(Warrant) 

        

 

                                                           
∗ แบบ 59-2 สําหรับกรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยอันเนื่องมาจากการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพย ใหยื่นภายในสามวันทําการ นับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย  

  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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ชื่อผูถือหลักทรัพย 1  

Name of securities 

holder 

ประเภทหลักทรัพย  

Types of securities 

วันที่มีการ 

ไดมา/จําหนาย  

Transaction date 

จํานวนหลักทรัพยที่ถือ

กอนการไดมา/จําหนาย  

No. of securities held 

before acquisition / 

disposition 

ไดมา/จําหนาย 2 

(Acquisition/disposition) 

จํานวนหลักทรัพยที่

ถือหลังการไดมา/

จําหนาย 

No. of securities held 

after acquisition / 

disposition 

วิธีการไดมา 3/

จําหนาย 4 

Method of 

acquisition/ 

disposition  

ไดมา/จําหนายผาน  

บล.  ……….. 

Transaction made 

through (specify 

broker’s name) 

ผูซื้อ/ ผูรับโอนหลักทรัพย 

โปรดระบุชื่อ/

ความสัมพันธ 5 

Purchaser/ Transferee  

(specify  name and 

relationship) 

จํานวน 

(Amount) 

ราคาเฉลี่ย 

(Average 

price)  

 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน 

ที่โอนสิทธิได (Transferable 

subscription right) 

        

 หุนกูแปลงสภาพ (Convertible 

debenture) 

        

บุตรที่ยังไมบรรลุ 

นิติภาวะ  / Minor 

child  

ชื่อ / Name  

หุนสามัญ (Common share)         

หุนบุริมสิทธิ (Preferred share)         

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

(Warrant) 

        

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน

ที่โอนสิทธิได (Transferable 

subscription right) 

        

หุนกูแปลงสภาพ (Convertible 

debenture) 

        

ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลที่รายงานขางตนนี้ครบถวนและเปนความจริงทุกประการ   

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

 

  ลงชื่อ / Signature of reporter ……………………………………………………….…  

ชื่อบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหติดตอกับ ก.ล.ต. (ถามี).......................................... โทรศัพท ..................................                       ตําแหนง / Position ……………………….….…….……….…………………………..  

The person appointed as contact person (if any)………………...……….…….. Telephone………...…….……..                       บริษัท / Company ……………………………….………….…………………………. 
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คําอธิบายในการกรอกแบบฟอรม 59-1 และ 59-2  

1.  การรายงานการถือหลักทรัพยตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ของกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี  คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ใหหมายความรวมถึง การรายงานในกรณีที่มี 

บุคคลอื่นใดถือหลักทรัพยไวแทนกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี  คูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวดวย  ทั้งนี้ การรายงานกรณีที่มีบุคคลอื่นถือหลักทรัพยไวแทนนั้นใหระบุรายการ 

ดังกลาวแยกตางหากจากกรณีถือหลักทรัพยเองโดยตรงดวย 

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.  ในกรณีที่มีการไดมาและจําหนายหลักทรัพยในวันเดียวกัน ใหแสดงยอดรวมของจํานวนหลักทรัพยที่ไดมาแยกจากจํานวนหลักทรัพยที่จําหนาย รวมทั้งแสดงราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหลักทรัพยที่ไดมา 

และจําหนายในแตละกรณีดวย (กรณีจําหนายใหแสดงจํานวนและราคาหลักทรัพยไวในวงเล็บ)   

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.  กรณีการไดมาซึ่งหลักทรัพยใหระบุวิธีการไดมาซึ่งหลักทรัพย เชน การซื้อในตลาดหลักทรัพย การซื้อนอกตลาดหลักทรัพย การรับโอนหลักทรัพย และการรับหลักทรัพยคืนจากการใหยืม  เปนตน 

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.  กรณีการจําหนายหลักทรัพยใหระบุวิธีการจําหนายหลักทรัพย เชน การขายในตลาดหลักทรัพย การขายนอกตลาดหลักทรัพย การโอนหลักทรัพย และการใหยืมหลักทรัพย  เปนตน 

Specify the method of securities disposition, for example, selling on the stock exchange, selling off the stock exchange, transferring securities, lending securities, etc. 

5.  กรณีที่เปนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยในกรณีดังตอไปนี้   

      (1)  การขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพยในราคาต่ํากวาราคาซื้อขายต่ําสุดของหลักทรัพยดังกลาวในตลาดหลักทรัพย ในวันที่มีการขายหลักทรัพยนั้น 

      (2)  การขายหลักทรัพยในกระดานรายใหญ 

      (3)  การโอนหลักทรัพยใหบุคคลอื่นโดยไมมีคาตอบแทน 

     ใหระบุขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อผูซื้อหรือผูรับโอนหลักทรัพย และความสัมพันธกับบุคคลดังกลาว เชน  

-  ความสัมพันธในลักษณะที่เปนบุคคลในครอบครัว เชน  บิดามารดา  พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน  พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา เปนตน  

-  ความสัมพันธในลักษณะที่มอีํานาจควบคุมหรือบังคับบัญชา  เชน เปนนายจางหรือผูวาจางของผูซื้อหรือรับโอนหลักทรัพย เปนตน 

-  ความสัมพันธทางธุรกิจ เชน เปนพันธมิตรรวมทุน หรือคูคา เปนตน 

-  ความสัมพันธในลักษณะอื่น ๆ 

ในกรณีที่มีผูซื้อหรือผูรับโอนหลายคนในการจําหนายวันเดียวกัน ใหระบุจํานวนหลักทรัพยที่ผูซื้อหรือผูรับโอนแตละคนไดไปดวย ในกรณีที่ไมทราบชื่อผูซื้อหรือผูรับโอน ใหแสดงเหตุผลประกอบ 
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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. 

       

  


