
 
 

แบบ 59 REIT/IFT / Form 59 REIT/IFT  
           รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสตข์อง ……..(ช่ือกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(“REIT”) / กองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน (“IFT”))…………………. 

    Report on Changes of Units Holding in …..(Name of Real Estate Investment Trust (“REIT”) / Infrastructure Trust (“IFT”)).………………… 

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

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

Name of securities holder 
ประเภทหลกัทรัพย ์ 
Types of securities 

วนัที่ท ารายการ  
Transaction date 

จ านวนหลกัทรัพย ์
ท่ีถือก่อนวนัท่ี 
ท ารายการ 

No. of securities 
held before 

transaction date 

การท ารายการ 2 

(Transaction) 
จ านวนหลกัทรัพย ์
ท่ีถือหลงัวนัที่ท า

รายการ 
No. of securities 

held after 
transaction date 

วิธีท ารายการ3 
Method of 
transaction 

ท ารายการผา่น  
บล.  …….. 

Transaction executed by 
(Specify broker’s name) 
หากเป็นการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
โดยวางหลกัประกนั 

ให้ระบุดว้ย 4 
(Specify margin  

account if applicable) 

ผูซ้ื้อ/ ผูรั้บโอน 
โปรดระบุช่ือ/ความสัมพนัธ์ 5 

Purchaser/ Transferee  
 (Specify name and relationship) 

จ านวน 
(Amount) 

ราคาเฉล่ีย 
(Average price)  

ผูจ้ดัท า / Reporting person หน่วยทรัสต ์(units)         
คู่สมรส หรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามี
ภริยา/ Spouse / cohabiting couple  
ช่ือ / Name 

หน่วยทรัสต ์(units)         

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  / Minor child  
ช่ือ / Name 

หน่วยทรัสต ์(units)         

 
 แบบ 59 REIT/IFT ส าหรับกรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยทรัสต์ ให้ย่ืนภายในสามวนัท าการ นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหน่วยทรัสต ์ 
  Report on the changes via Form 59 REIT/IFT must be submitted within three business days after the transaction date of purchase, sale, transfer or acceptance of transfer of units. 
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ช่ือผูถื้อหลกัทรัพย ์ 
Name of securities holder 

ประเภทหลกัทรัพย ์ 
Types of securities 

วนัที่ท ารายการ  
Transaction date 

จ านวนหลกัทรัพย ์
ท่ีถือก่อนวนัท่ี 
ท ารายการ 

No. of securities 
held before 

transaction date 

การท ารายการ 2 

(Transaction) 
จ านวนหลกัทรัพย ์
ท่ีถือหลงัวนัที่ท า

รายการ 
No. of securities 

held after 
transaction date 

วิธีท ารายการ3 
Method of 
transaction 

ท ารายการผา่น  
บล.  …….. 

Transaction executed by 
(Specify broker’s name) 
หากเป็นการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
โดยวางหลกัประกนั 

ให้ระบุดว้ย 4 
(Specify margin  

account if applicable) 

ผูซ้ื้อ/ ผูรั้บโอน 
โปรดระบุช่ือ/ความสัมพนัธ์ 5 

Purchaser/ Transferee  
 (Specify name and relationship) 

จ านวน 
(Amount) 

ราคาเฉล่ีย 
(Average price)  

นิติบุคคลซ่ึงผูจ้ดัท ารายงานคู่สมรสหรือ  
ผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกนัเกิน 
ร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากท่ีสุด 
ในนิติบุคคลนั้น  
Legal entity in which the reporting 
person, 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 

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

ช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้ติดต่อกบั ก.ล.ต. (ถา้มี).......................................... โทรศพัท ์...............................              ลงช่ือ / Signature of reporting person………………………………………….….…… 
E-mail: ........................................................................................                                               ต าแหน่ง / Position ……………………….….…….……….………………………….. 
The person appointed as contact person (if any)………………...……….…….. Telephone: ………...…….…              บริษทั / Company ……………………………….………….………………………….  
E-mail: ………………………………………………………….               
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ค าอธิบายในการกรอกแบบฟอร์ม 59 REIT/IFT  (The instructions for filing the 59 REIT/IFT Form ) 

ค าอธิบายในการกรอกแบบฟอร์ม 59 REIT/IFT จดัท าขึ้นเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงานมีความเขา้ใจวิธีการกรอกขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสต ์อยา่งไรก็ดี เพื่อให้การจดัท ารายงานดงักล่าวถูกตอ้ง 
ครบถว้น ผูมี้หนา้ท่ีรายงานควรศึกษาและท าความเขา้ใจประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 54/2561 เร่ือง การจดัท ารายงานการถือและการเปล่ียนแปลง 
การถือหน่วยทรัสตข์อง กรรมการและผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต ์และผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศท่ี สจ. 54/2561”)  
The following instructions for filling the 59 REIT/IFT Form are provided with intention of reporting person’s understanding in preliminaries. However,  for the completion and accuracy of information in 
such report , the reporting person  is advised to study and comprehend  the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. Sor Jor. 54 /2561 Re: Preparation of Report on 
Changes of Trust’s Unit Holdings of Directors and Executives of Trust Managers and Auditors of Trust, dated 4 October 2018 (“Notification No. Sor Jor. 54/2561”)  
1. การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสตต์ามแบบ 59 REIT/IFT ของกรรมการและผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต ์และผูส้อบบญัชีกองทรัสต ์ในส่วนของตนเอง คู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนั

ฉนัสามีภริยา บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลท่ีบคุคลดงักล่าวถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากท่ีสุดในนิติบคุคลนั้น  ทั้งน้ี ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ี สจ. 54 / 2561 และใหห้มายรวมถึง การรายงานในกรณีท่ีมีบคุคลอื่นใดถือหน่วยทรัสตไ์วแ้ทนบคุคลดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย  ทั้งน้ี การรายงานกรณีท่ีมีบุคคลอื่น (nominee)  
ถือหน่วยทรัสตไ์วแ้ทนนั้นให้ระบุรายการดงักล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหน่วยทรัสตเ์องโดยตรงดว้ย 

   The reporting on changes of  units holdings (Form 59 REIT/IFT) of Directors and Executives of Trust managers, Auditors of Trust, spouse, cohabiting couple, minor child of the aforesaid persons, 
legal entity in which the reporting person, spouse or cohabiting couple and minor children collectively hold units at an amount exceeding 30 percent of the total voting rights as the largest 
shareholder(s) in such legal entity shall include the units holding and changes thereof by nominees of the aforesaid persons. (Specify nominees’ report separately from the direct holding of  
the aforesaid persons).   

2. ในกรณีท่ีมีการไดม้าและจ าหน่ายหน่วยทรัสตใ์นวนัเดียวกนั ให้แสดงยอดรวมของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์ไดม้าแยกจากจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่าย รวมทั้งแสดงราคาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหน่วยทรัสต ์
 ท่ีไดม้า และจ าหน่ายในแต่ละกรณีดว้ย (กรณีจ าหน่ายให้แสดงจ านวนและราคาหน่วยทรัสตไ์วใ้นวงเลบ็)   

In case of a same-day acquisition and disposition of units, 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.    กรณีการไดม้าซ่ึงหน่วยทรัสตใ์ห้ระบุวิธีการไดม้าซ่ึงหน่วยทรัสต ์เช่น การซ้ือในตลาดหลกัทรัพย ์การซ้ือนอกตลาดหลกัทรัพย ์การรับโอนหลกัทรัพย ์และการรับคนืหน่วยทรัสตจ์ากการให้ยืม เป็นตน้ 
In case of an acquisition of units, specify the method of such acquisition, for example, purchase throughout the Securities Exchange, purchase outside the Securities Exchange, acceptance of units  
transfer and receipt of returned units from the borrower, etc. 

  กรณีการจ าหน่ายหน่วยทรัสตใ์หร้ะบุวิธีการจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์เช่น การขายในตลาดหลกัทรัพย ์การขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์การโอนหลกัทรัพยแ์ละการให้ยืมหน่วยทรัสต ์ เป็นตน้ 
    In case of a disposition of units, specify the method of such disposition, for example, sale throughout the Securities Exchange, sale outside the Securities Exchange, transferring units and  
 lending units, etc.;   
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4.    ในกรณีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนเป็นการใชบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยวางหลกัประกนั (margin account) ขอให้ระบุให้ชดัเจน  

      Clearly specify if a purchase, sale, transfer or acceptance of transfer is made in a margin account;   
5. กรณีท่ีเป็นการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสต ์ในกรณีดงัต่อไปน้ี   

        (1)  การขายหน่วยทรัสตน์อกตลาดหลกัทรัพยใ์นราคาต ่ากว่าราคาซ้ือขายต ่าสุดของหน่วยทรัสตด์งักล่าวในตลาดหลกัทรัพย ์ในวนัท่ีมีการขายหน่วยทรัสตน์ั้น 
      (2)  การขายหน่วยทรัสตใ์นกระดาน Big Lot 
      (3)  การโอนหน่วยทรัสตใ์หบุ้คคลอื่นโดยไม่มีค่าตอบแทน 
      ให้ระบุขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัช่ือผูซ้ื้อหรือผูรั้บโอนหน่วยทรัสต ์และความสัมพนัธก์บับุคคลดงักล่าว เช่น  
 - ความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นบุคคลในครอบครัว เช่น บิดามารดา พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั  พ่ีนอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั ปู่  ยา่ ตา ยาย ลุง ป้า นา้ อา เป็นตน้  
 - ความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ีมีอ านาจควบคุมหรือบงัคบับญัชา  เช่น เป็นนายจา้งหรือผูว่้าจา้งของผูซ้ื้อหรือรับโอนหน่วยทรัสต ์เป็นตน้ 

-  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นพนัธมิตรร่วมทุน หรือคูค่า้ เป็นตน้ 
-  ความสัมพนัธ์ในลกัษณะอื่น ๆ 
ในกรณีท่ีมีผูซ้ื้อหรือผูรั้บโอนหลายคนในการจ าหน่ายวนัเดียวกนั ให้ระบุจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์ผูซ้ื้อหรือผูรั้บโอนแต่ละคนไดไ้ปดว้ย ในกรณีท่ีไม่ทราบช่ือผูซ้ื้อหรือผูรั้บโอนให้แสดงเหตผุลประกอบ 
In the case of changing unit holding as followings: 
(1)  selling unit not through the Stock Exchange trading system at a lower price than the lowest selling price of such units on the Securities Exchange on that day; 
(2)  selling through a big lot; or 
(3) transferring the units to others without consideration; 
The reporting person 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 units; 
-  business relationship, e.g., strategic partner, trade partner, etc.; 
-  other forms of relationship, please specify.     
In case of two or more transactions executed on the same day, the reporting person shall specify the total amount of units that each purchaser acquired or transferee obtained. In case the name of  
the purchaser or the transferee is unknown, the explanation of such unavailability shall be provided.  


