แบบ 59 REIT/IFT / Form 59 REIT/IFT 
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยทรัสต์ของ ……..(ชื่อกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REIT”) / กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (“IFT”))………………….
Report on Changes of Units Holding in …..(Name of Real Estate Investment Trust (“REIT”) / Infrastructure Trust (“IFT”)).…………………
จัดทาโดย …………………..… (ชื่อ)…..…..………..………….………..ตาแหน่ง…………………...….……….……………..
Prepared by.........................…(Name)..............................………...…..…Position……..….................………......……..….……..
รายงาน ณ วันที่ / Reporting date: ………………………………….......…………………………
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์
Name of securities holder

ผู้จัดทา / Reporting person

ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ทารายการ จานวนหลักทรัพย์
การทารายการ 2
Types of securities Transaction date ที่ถือก่อนวันที่
(Transaction)
จานวน
ราคาเฉลี่ย
ทารายการ
(Amount)
(Average
price)
No. of securities
held before
transaction date

3
จานวนหลักทรัพย์ วิธีทารายการ
ทารายการผ่าน
ผูซ้ ื้อ/ ผู้รับโอน
Method
of
โปรดระบุชื่อ/ความสัมพันธ์ 5
ที่ถือหลังวันที่ทา
บล. ……..
transaction
Purchaser/ Transferee
รายการ
Transaction executed by
(Specify name and relationship)
No. of securities
(Specify broker’s name)
held after
หากเป็นการซื้อขาย
transaction date
หลักทรัพย์
โดยวางหลักประกัน
ให้ระบุด้วย 4
(Specify margin
account if applicable)

หน่วยทรัสต์ (units)

คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี
หน่วยทรัสต์ (units)
ภริยา/ Spouse / cohabiting couple
ชื่อ / Name
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / Minor child หน่วยทรัสต์ (units)
ชื่อ / Name

 แบบ 59 REIT/IFT สาหรับกรณีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยทรัสต์ ให้ยื่นภายในสามวันทาการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหน่วยทรัสต์

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.

-2ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์
Name of securities holder

ประเภทหลักทรัพย์ วันที่ทารายการ จานวนหลักทรัพย์
การทารายการ 2
Types of securities Transaction date ที่ถือก่อนวันที่
(Transaction)
จานวน
ราคาเฉลี่ย
ทารายการ
No. of securities (Amount) (Average price)
held before
transaction date

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทารายงานคู่สมรสหรือ หน่วยทรัสต์ (units)
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกิน
ร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
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

3
จานวนหลักทรัพย์ วิธีทารายการ
ทารายการผ่าน
ผูซ้ ื้อ/ ผู้รับโอน
Method
of
โปรดระบุชื่อ/ความสัมพันธ์ 5
ที่ถือหลังวันที่ทา
บล. ……..
transaction
Purchaser/ Transferee
รายการ
Transaction executed by
(Specify name and relationship)
No. of securities
(Specify broker’s name)
held after
หากเป็นการซื้อขาย
transaction date
หลักทรัพย์
โดยวางหลักประกัน
ให้ระบุด้วย 4
(Specify margin
account if applicable)

-3ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that the above report is complete and true in all respects.
ชื่อบุคคลที่ได้รบั มอบหมายให้ตดิ ต่อกับ ก.ล.ต. (ถ้ามี).......................................... โทรศัพท์ ...............................
E-mail: ........................................................................................
The person appointed as contact person (if any)………………...……….…….. Telephone: ………...…….…
E-mail: ………………………………………………………….

ลงชื่อ / Signature of reporting person………………………………………….….……
ตาแหน่ง / Position ……………………….….…….……….…………………………..
บริษัท / Company ……………………………….………….………………………….

-4คาอธิบายในการกรอกแบบฟอร์ม 59 REIT/IFT (The instructions for filing the 59 REIT/IFT Form )
คาอธิบายในการกรอกแบบฟอร์ม 59 REIT/IFT จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้มหี น้าที่รายงานมีความเข้าใจวิธีการกรอกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี เพื่อให้การจัดทารายงานดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ผู้มหี น้าที่รายงานควรศึกษาและทาความเข้าใจประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 54/2561 เรื่อง การจัดทารายงานการถือและการเปลี่ยนแปลง
การถือหน่วยทรัสต์ของ กรรมการและผู้บริหารของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศที่ 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. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยทรัสต์ตามแบบ 59 REIT/IFT ของกรรมการและผู้บริหารของผูจ้ ัดการกองทรัสต์ และผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ ในส่วนของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
ฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ นิติบุคคลที่บคุ คลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบคุ คลนัน้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ สจ. 54 / 2561 และให้หมายรวมถึง การรายงานในกรณีที่มีบคุ คลอื่นใดถือหน่วยทรัสต์ไว้แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ การรายงานกรณีที่มีบุคคลอื่น (nominee)
ถือหน่วยทรัสต์ไว้แทนนั้นให้ระบุรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหน่วยทรัสต์เองโดยตรงด้วย
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. ในกรณีที่มีการได้มาและจาหน่ายหน่วยทรัสต์ในวันเดียวกัน ให้แสดงยอดรวมของจานวนหน่วยทรัสต์ที่ได้มาแยกจากจานวนหน่วยทรัสต์ทจี่ าหน่าย รวมทั้งแสดงราคาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหน่วยทรัสต์
ที่ได้มา และจาหน่ายในแต่ละกรณีด้วย (กรณีจาหน่ายให้แสดงจานวนและราคาหน่วยทรัสต์ไว้ในวงเล็บ)
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. กรณีการได้มาซึ่งหน่วยทรัสต์ให้ระบุวิธีการได้มาซึ่งหน่วยทรัสต์ เช่น การซื้อในตลาดหลักทรัพย์ การซื้อนอกตลาดหลักทรัพย์ การรับโอนหลักทรัพย์ และการรับคืนหน่วยทรัสต์จากการให้ยืม เป็นต้น
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.
กรณีการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ระบุวิธีการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่น การขายในตลาดหลักทรัพย์ การขายนอกตลาดหลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์และการให้ยืมหน่วยทรัสต์ เป็นต้น
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.;

-54.
5.

ในกรณีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนเป็นการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยวางหลักประกัน (margin account) ขอให้ระบุให้ชัดเจน
Clearly specify if a purchase, sale, transfer or acceptance of transfer is made in a margin account;
กรณีที่เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยทรัสต์ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การขายหน่วยทรัสต์นอกตลาดหลักทรัพย์ในราคาต่ากว่าราคาซื้อขายต่าสุดของหน่วยทรัสต์ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ ในวันทีม่ ีการขายหน่วยทรัสต์นนั้
(2) การขายหน่วยทรัสต์ในกระดาน Big Lot
(3) การโอนหน่วยทรัสต์ให้บุคคลอื่นโดยไม่มีค่าตอบแทน
ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อผู้ซื้อหรือผู้รบั โอนหน่วยทรัสต์ และความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าว เช่น
- ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นบุคคลในครอบครัว เช่น บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น
- ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีอานาจควบคุมหรือบังคับบัญชา เช่น เป็นนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างของผูซ้ ื้อหรือรับโอนหน่วยทรัสต์ เป็นต้น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นพันธมิตรร่วมทุน หรือคูค่ ้า เป็นต้น
- ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ
ในกรณีที่มีผู้ซื้อหรือผู้รับโอนหลายคนในการจาหน่ายวันเดียวกัน ให้ระบุจานวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้ซื้อหรือผู้รบั โอนแต่ละคนได้ไปด้วย ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อผู้ซื้อหรือผู้รบั โอนให้แสดงเหตุผลประกอบ
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.

