แบบ 59 / Form 59
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ ……..(บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / หลักทรัพย์อา้ งอิง)………………..…………………….
Report on Changes of Securities and Derivatives Holding in …..(Name of Issuing company / Name of Company Issuing Underlying Securities.…………………
จัดทาโดย ………………(ชื่อ)…………………………….………..………….………..ตาแหน่ง…………………...….……….……………..
Reported by: ….…(Name)………………………….……..……….…………..……Position: ……..……………….………..….……..
รายงาน ณ วันที่ / Reporting date: ………………………………….......…………………………
ชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1
Name of securities /
derivatives holder

ผูจ้ ดั ทา / Reporter

ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า วันที่ทารายการ จานวนหลักทรัพย์และ
Types of securities and derivatives
Transaction date สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ถือก่อนวันที่
ทารายการ
No. of securities and
derivatives held before
transaction date

การทารายการ 2
(Transaction)
จานวน
ราคาเฉลี่ย
(Amount)
(Average
price)

3
จานวนหลักทรัพย์และ วิธีทารายการ
Method of
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
transaction
ที่ถือหลังวันที่ทารายการ
No. of securities and
derivatives held after
transaction date

ทารายการผ่าน
ผูซ้ ้ือ/ ผูร้ ับโอน
โปรดระบุชื่อ/ความสัมพันธ์ 5
บล. ……..
Purchaser/ Transferee
Transaction
(Specify name and relationship)
executed by
(Specify broker’s
name)
หากเป็ นการซื้อขาย
หลักทรัพย์
โดยวางหลักประกัน
ให้ระบุดว้ ย 4
(Specify margin
account if
applicable)

หุ้นสามัญ (common share)
หุ้นบุริมสิทธิ (preferred share)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant)
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(transferable subscription right)
หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ (convertible debenture)
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ที่มีหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนเป็ นปัจจัยอ้างอิง (derivatives
warrant)

 แบบ 59 สาหรับกรณี รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า ให้ยื่นภายในสามวันทาการ นับแต่วน
ั ที่มีการซือ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ และสัญญาซือขายล่วงหน้า

้
้
้
Report on the changes via Form 59 must be submitted within three business days after the transaction date of purchase, sale, transfer or acceptance of transfer of securities / derivatives.

-2ชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์และ ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า วันที่ทารายการ จานวนหลักทรัพย์และ
Types of securities and derivatives
Transaction date สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1
Name of securities /
ที่ถือก่อนวันที่
derivatives holder
ทารายการ
No. of securities and
derivatives held before
transaction date

คู่สมรส หรื อผูท้ ี่อยูก่ ิน
ด้วยกันฉันสามีภริ ยา/
Spouse / cohabiting
couple
ชื่อ / Name

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (NVDR)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงราคาหรื อ
ผลตอบแทนในหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนที่มี
การซื้อขายใน TFEX (stock futures)
หุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง (structured debenture)
หุ้นสามัญ (common share)
หุ้นบุริมสิทธิ (preferred share)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant)
ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ
ได้ (transferable subscription right)
หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ (convertible debenture)
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ที่มีหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนเป็ นปัจจัยอ้างอิง (derivatives
warrant)
ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (NVDR)

การทารายการ 2
(Transaction)
จานวน
ราคาเฉลี่ย
(Amount)
(Average
price)

จานวนหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ถือหลังวันที่ทารายการ
No. of securities and
derivatives held after
transaction date

วิธีทารายการ3
Method of
transaction

ทารายการผ่าน
บล. ……..
Transaction executed by
(Specify broker’s name)
หากเป็ นการซื้อขาย
หลักทรัพย์
โดยวางหลักประกัน
ให้ระบุดว้ ย 4
(Specify margin account
if applicable)

ผูซ้ ้ือ/ ผูร้ ับโอน
โปรดระบุชื่อ/
ความสัมพันธ์ 5
Purchaser/ Transferee
(Specify name and
relationship)

-3ชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์และ ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า วันที่ทารายการ จานวนหลักทรัพย์และ
การทารายการ 2
Types of securities and derivatives
Transaction date สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1
(Transaction)
Name of securities /
จานวน
ราคาเฉลี่ย
ที่ถือก่อนวันที่
derivatives holder
(Amount)
(Average
price)
ทารายการ
No. of securities and
derivatives held before
transaction date

บุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ / Minor child
ชื่อ / Name

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงราคาหรื อ
ผลตอบแทนในหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนที่มี
การซื้อขายใน TFEX (stock futures)
หุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง (structured debenture)
หุ้นสามัญ (common share)
หุ้นบุริมสิทธิ (preferred share)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant)
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ
ได้ (transferable subscription right)
หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ (convertible debenture)
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ที่มีหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนเป็ นปัจจัยอ้างอิง (derivatives
warrant)
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (NVDR)

จานวนหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ถือหลังวันที่ทารายการ
No. of securities and
derivatives held after
transaction date

วิธีทารายการ3
Method of
transaction

ทารายการผ่าน
ผูซ้ ้ือ/ ผูร้ ับโอน
โปรดระบุชื่อ/ความสัมพันธ์ 5
บล. ……..
Purchaser/ Transferee
Transaction executed
(Specify name and
by (Specify broker’s
relationship)
name)
หากเป็ นการซื้อขาย
หลักทรัพย์
โดยวางหลักประกัน
ให้ระบุดว้ ย 4
(Specify margin
account if applicable)

-4ชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์และ ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Types of securities and derivatives
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1
Name of securities /
derivatives holder

นิติบุคคลซึ่งผูจ้ ดั ทา
รายงาน คู่สมรสหรื อ
ผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกัน
ฉันสามีภริ ยา และบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ถือหุ้นรวมกันเกิน
ร้อยละ 30 ของจานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมด
และมีสัดส่วนการ
ถือหุ้นมากที่สุดใน
นิติบุคคลนั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงราคาหรื อ
ผลตอบแทนในหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนที่มีการ
ซื้อขายใน TFEX (stock futures)
หุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง (structured debenture)
หุ้นสามัญ (common share)
หุ้นบุริมสิทธิ (preferred share)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant)
ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
(transferable subscription right)
หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ (convertible debenture)
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ที่มีหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนเป็ นปัจจัยอ้างอิง (derivatives
warrant)

วันที่ทารายการ จานวนหลักทรัพย์และ
การทารายการ 2
Transaction date สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Transaction)
จานวน
ราคาเฉลี่ย
ที่ถือก่อนวันที่
(Amount)
(Average
price)
ทารายการ
No. of securities and
derivatives held before
transaction date

จานวนหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ถือหลังวันที่ทารายการ
No. of securities and
derivatives held after
transaction date

วิธีทารายการ3
Method of
transaction

ทารายการผ่าน
ผูซ้ ้ือ/ ผูร้ ับโอน
โปรดระบุชื่อ/ความสัมพันธ์ 5
บล. ……..
Purchaser/ Transferee
Transaction executed
(Specify name and
by (Specify broker’s
relationship)
name)
หากเป็ นการซื้อขาย
หลักทรัพย์
โดยวางหลักประกัน
ให้ระบุดว้ ย 4
(Specify margin
account if applicable)

-5ชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1
Name of securities /
derivatives holder

Legal entity in which the
reporter, spouse or
cohabiting couple and
minor children
collectively hold shares at
an amount exceeding 30
percent of the total voting
rights as the largest
shareholder (s) in such
legal entity

ประเภทหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า วันที่ทารายการ จานวนหลักทรัพย์และ
Types of securities and derivatives
Transaction date สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ถือก่อนวันที่
ทารายการ
No.of securities and
derivatives held before
transaction date

การทารายการ 2
(Transaction)
จานวน
ราคาเฉลี่ย
(Amount)
(Average
price)

จานวนหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ถือหลังวันที่ทารายการ
No. of securities and
derivatives held after
transaction date

วิธีทารายการ3
Method of
transaction

ทารายการผ่าน
ผูซ้ ้ือ/ ผูร้ ับโอน
โปรดระบุชื่อ/ความสัมพันธ์ 5
บล. ……..
Purchaser/ Transferee
Transaction executed
(Specify name and
by (Specify broker’s
relationship)
name)
หากเป็ นการซื้อขาย
หลักทรัพย์
โดยวางหลักประกัน
ให้ระบุดว้ ย 4
(Specify margin
account if applicable)

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (NVDR)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงราคาหรื อ
ผลตอบแทนในหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนที่มีการ
ซื้อขายใน TFEX (stock futures)
หุ้นกูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง (structured debenture)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็ นความจริ งทุกประการ
I hereby certify that the above report is complete and true in all respects.
ชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับ ก.ล.ต. (ถ้ามี).......................................... โทรศัพท์ ..................................

E-mail: ........................................................................................
The person appointed as contact person (if any)………………...……….…….. Telephone: ………...…….……..

E-mail: ………………………………………………………….

ลงชื่อ / Signature of reporter ……………………………………………………….…
ตาแหน่ง / Position ……………………….….…….……….…………………………..
บริ ษทั / Company ……………………………….………….………………………….

-6คาอธิบายในการกรอกแบบฟอร์ม 59
คาอธิบายในการกรอกแบบฟอร์ม 59 จัดทาขึ้นเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่รายงานมีความเข้าใจวิธีการกรอกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อย่างไรก็ดี เพื่อให้การจัดทารายงานดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ผูม้ ีหน้าที่รายงานควรศึกษาและทาความเข้าใจประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 38/2561 เรื่ อง การจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ผูท้ าแผน และผูบ้ ริ หารแผน
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศที่ สจ. 38/2561”)
The following instructions for filling out Form 59 are provided for general understanding. Reporters on changes of securities and derivatives holding are advised to consult the Notification
of the Office of the Securities and Exchange Commission No. Sor Jor. 38/2561 Re: Preparation of Report on Changes to the Securities and Derivatives Holding of Director, Executive,
Auditor, Plan Preparer and Plan Administrator dated 16 July 2018 (“Notification No. Sor Jor. 38/2561”) carefully to ensure complete and accurate reporting on such changes.
1. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามแบบ 59 ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ผูท้ าแผน และผูบ้ ริ หารแผน ในส่วนของตนเอง คู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกัน
ฉันสามีภริ ยา บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่บคุ คลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบคุ คลนั้น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตาม
ที่กาหนดไว้ในประกาศที่ สจ. 38/2561 และให้หมายรวมถึง การรายงานในกรณี ที่มีบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ การรายงานกรณี ที่
มีบุคคลอื่น (nominee) ถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนนั้นให้ระบุรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณี ถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเองโดยตรงด้วย
The reporting on changes to the securities and derivatives holding (Form 59) of director, executive, auditor, plan preparer, plan administrator, spouse, cohabiting couple, minor child of the aforesaid
persons, legal entity in which the reporter, spouse or cohabiting couple and minor children collectively hold shares at an amount exceeding 30 percent of the total voting rights as the largest
shareholder(s) in such legal entity shall include the securities and derivatives holding and changes thereof by nominees of the aforesaid persons. (Specify nominees’ report separately from the direct
holding of the aforesaid persons).
2. ในกรณี ที่มีการได้มาและจาหน่ายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันเดียวกัน ให้แสดงยอดรวมของจานวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มาแยกจากจานวนหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จาหน่าย รวมทั้งแสดงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มา และจาหน่ายในแต่ละกรณี ดว้ ย (กรณี จาหน่ายให้แสดงจานวนและราคาหลักทรัพย์
ไว้ในวงเล็บ)
In case of a same-day acquisition and disposition of securities and derivatives, the total amounts and the weighted average prices thereof shall be reported separately with such information on the
disposition’s side put in bracket;
3. กรณี การได้มาซึ่งหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ระบุวิธีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การซื้ อในตลาดหลักทรัพย์ การซื้อนอกตลาดหลักทรัพย์ การรับโอนหลักทรัพย์
และการรับคืนหลักทรัพย์จากการให้ยืม เป็ นต้น
In case of an acquisition of securities and derivatives, specify the method of such acquisition, for example, purchase on the Stock Exchange, over-the-counter purchase, acceptance of securities transfer,
and receipt of returned securities from the borrower, etc.

-7กรณี การจาหน่ายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ระบุวิธีการจาหน่ายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การขายในตลาดหลักทรัพย์ การขายนอกตลาดหลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์
และการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็ นต้น
In case of a disposition of securities and derivatives, specify the method of such disposition, for example, selling on the Stock Exchange, selling off the Stock Exchange, transferring securities,
lending securities, etc.;
4. ในกรณี ซ้ือ ขาย โอน หรื อรับโอนเป็ นการใช้บญั ชีซ้ือขายหลักทรัพย์โดยวางหลักประกัน (margin account) ขอให้ระบุให้ชดั เจน
Clearly specify if a purchase, sale, transfer or acceptance of transfer is made in a margin account;
5. กรณี ที่เป็ นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ในราคาต่ากว่าราคาซื้อขายต่าสุ ดของหลักทรัพย์ดงั กล่าวในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่มีการขายหลักทรัพย์น้ นั
(2) การขายหลักทรัพย์ในกระดาน Big Lot
(3) การโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บุคคลอื่นโดยไม่มีค่าตอบแทน
ให้ระบุขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อผูซ้ ้ือหรื อผูร้ ับโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และความสัมพันธ์กบั บุคคลดังกล่าว เช่น
- ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็ นบุคคลในครอบครัว เช่น บิดามารดา พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน พี่นอ้ งร่ วมบิดาหรื อร่ วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็ นต้น
- ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีอานาจควบคุมหรื อบังคับบัญชา เช่น เป็ นนายจ้างหรื อผูว้ ่าจ้างของผูซ้ ้ือหรื อรับโอนหลักทรัพย์ เป็ นต้น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็ นพันธมิตรร่ วมทุน หรื อคูค่ า้ เป็ นต้น
- ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ
ในกรณี ที่มีผซู ้ ้ือหรื อผูร้ ับโอนหลายคนในการจาหน่ายวันเดียวกัน ให้ระบุจานวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผซู ้ ้ือหรื อผูร้ ับโอนแต่ละคนได้ไปด้วย ในกรณี ที่ไม่ทราบชื่อผูซ้ ้ือหรื อผูร้ ับโอน
ให้แสดงเหตุผลประกอบ
In the case of:
(1) selling off the Stock Exchange at a lower price than the lowest selling price of such securities on the Stock Exchange on that day;
(2) selling through a big lot; or
(3) transferring the securities and derivatives to others without consideration;
the reporter shall specify the name of the purchaser or the transferee and the relationship with the director, executive, auditor, spouse or cohabiting couple and minor child of such persons such as:
- family members, e.g., 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, e.g., director, executive, auditor or spouse of such persons is the employer of the purchaser / transferor of the securities;
- business relationship, e.g., strategic partner, trade partner, etc.;
- other forms of relationship. Specify.
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purchaser or the transferee is unknown, the reporter must explain the reason(s) for such unavailability.

