ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม 3
(สำหรับกรรมกำร GOLD และผูบ้ ริ หำร GOLD)

แบบ 59-2 / Form 59-2*
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ (บริ ษทั ) ..........................................................................................................................................
Report of changes in securities holding in (Company) ....................................................................................................................................
จัดทาโดย (ชื่อ).............................................................................................. ตาแหน่ง ....................................................................................
Prepared by (Name) ........................................................................................ Position ....................................................................................
รายงาน ณ วันที่ / Reporting Date ............................................................................................................................................................
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ 1

ประเภทหลักทรัพย์

Name of Securities
Holder

Types of Securities

ผูร้ ายงาน / Reporter

วันที่มีการ
ได้มา/จาหน่ าย

จานวนหลักทรัพย์ ที่ถือ
ก่อนการได้มา/จาหน่ าย

Transaction Date No. of Securities held
before Acquisition/
Disposition

ได้มา/จาหน่ าย 2
Acquisition/Disposition

จานวน

ราคาเฉลี่ย

Amount

Average
Price

จานวนหลักทรัพย์ ที่ถือ วิธีการได้มา 3/
หลังการได้มา/จาหน่ าย จาหน่ าย 4

ได้มา/จาหน่ ายผ่ าน ผู้ซื้อ/ผู้รับโอนหลักทรัพย์
บล. ....................... โปรดระบุชื่อ/ความสั มพันธ์ 5

No. of Securities held
after Acquisition/
Disposition

Transaction made
through (Specify
Broker’s Name)

Method of
Acquisition/
Disposition

Purchaser/Transferee
(Specify Name and
Relationship)

หุน้ สามัญ
(Common Share)

หุน้ บุริมสิ ทธิ
(Preferred Share)

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
(Warrant)

ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุน
ที่โอนสิ ทธิได้
(Transferable Subscription Right)

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(Convertible Debenture)

คู่สมรส / Spouse
ชื่อ / Name

หุน้ สามัญ
(Common Share)

หุน้ บุริมสิ ทธิ
(Preferred Share)

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
(Warrant)


แบบ 59-2 สาหรับกรณี รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อนั เนื่ องมาจากการได้มาหรื อจาหน่ายหลักทรัพย์ ให้ยนื่ ภายในสามวันทาการ นับแต่วนั ที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์
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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ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ 1

ประเภทหลักทรัพย์

Name of Securities
Holder

Types of Securities

วันที่มีการ
ได้มา/จาหน่ าย

จานวนหลักทรัพย์ ที่ถือ
ก่อนการได้มา/จาหน่ าย

Transaction Date No. of Securities held
before Acquisition/
Disposition

ได้มา/จาหน่ าย 2
Acquisition/Disposition

จานวน

ราคาเฉลี่ย

Amount

Average
Price

จานวนหลักทรัพย์ ที่ถือ วิธีการได้มา 3/
หลังการได้มา/จาหน่ าย จาหน่ าย 4

ได้มา/จาหน่ ายผ่ าน ผู้ซื้อ/ผู้รับโอนหลักทรัพย์
บล. ....................... โปรดระบุชื่อ/ความสั มพันธ์ 5

No. of Securities held
after Acquisition/
Disposition

Transaction made
through (Specify
Broker’s Name)

Method of
Acquisition/
Disposition

Purchaser/Transferee
(Specify Name and
Relationship)

ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุน
ที่โอนสิ ทธิได้
(Transferable Subscription Right)

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(Convertible Debenture)

หุน้ สามัญ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ / Minor Child (Common Share)
หุน้ บุริมสิ ทธิ
ชื่อ / Name

(Preferred Share)

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
(Warrant)

ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุน
ที่โอนสิ ทธิได้
(Transferable Subscription Right)

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(Convertible 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 .......................................
The person appointed as contact person (if any) ....................................................................................................

Telephone ....................................

ลงชื่อ / Signature of Reporter ...............................................................................................
ตาแหน่ง / Position ...................................................................................................................
บริ ษทั / Company .....................................................................................................................
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คาอธิบายในการกรอกแบบฟอร์ม 59-1 และ 59-2
1

การรายงานการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง การรายงานในกรณี ที่มี
บุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์ไว้แทนกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี คู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การรายงานกรณี ที่มีบุคคลอื่นถือหลักทรัพย์ไว้แทนนั้น ให้ระบุ
รายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณี ถือหลักทรัพย์เองโดยตรงด้วย
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

ในกรณี ที่มีการได้มาและจาหน่ายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน ให้แสดงยอดรวมของจานวนหลักทรัพย์ที่ได้มาแยกจากจานวนหลักทรัพย์ที่จาหน่าย รวมทั้งแสดงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหลักทรัพย์
ที่ได้มาและจาหน่ายในแต่ละกรณี ดว้ ย (กรณี จาหน่ายให้แสดงจานวนและราคาหลักทรัพย์ไว้ในวงเล็บ)
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

กรณี การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ให้ระบุวธิ ีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ เช่น การซื้อในตลาดหลักทรัพย์ การซื้อนอกตลาดหลักทรัพย์ การรับโอนหลักทรัพย์ และการรับหลักทรัพย์คืนจากการให้ยมื เป็ นต้น
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

กรณี การจาหน่ายหลักทรัพย์ ให้ระบุวธิ ีการจาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น การขายในตลาดหลักทรัพย์ การขายนอกตลาดหลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์ และการให้ยมื หลักทรัพย์ เป็ นต้น
Specify the method of securities disposition, for example, selling on the stock exchange, selling off the stock exchange, transferring securities, lending securities, etc.

5

กรณี ที่เป็ นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
In the case of;

(1) การขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ในราคาต่ากว่าราคาซื้อขายต่าสุดของหลักทรัพย์ดงั กล่าวในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่มีการขายหลักทรัพย์น้ นั
selling off the stock exchange at lower price than the lowest selling price of such securities on the stock exchange on that day;

(2) การขายหลักทรัพย์ในกระดานรายใหญ่
selling through big lot; or

(3) การโอนหลักทรัพย์ให้บุคคลอื่นโดยไม่มีค่าตอบแทน
transfer the securities to others without consideration;

ให้ระบุขอ้ มูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับชื่อผูซ้ ้ือหรื อผูร้ ับโอนหลักทรัพย์ และความสัมพันธ์กบั บุคคลดังกล่าว เช่น
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:



ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็ นบุคคลในครอบครัว เช่น บิดามารดา พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน พี่นอ้ งร่ วมบิดาหรื อร่ วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้ า น้า อา เป็ นต้น
family members, for example, father, mother, brother or sister of full blood, brother or sister of half-blood, grandfather, grandmother, uncle, aunt, etc.;
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ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีอานาจควบคุมหรื อบังคับบัญชา เช่น เป็ นนายจ้างหรื อผูว้ า่ จ้างของผูซ้ ้ือหรื อรับโอนหลักทรัพย์ เป็ นต้น
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;



ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็ นพันธมิตรร่ วมทุน หรื อคู่คา้ เป็ นต้น
business relationship, for example, strategic partner, trade partner, etc.;



ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ
other forms of relationship which shall be specified accordingly.

ในกรณี ที่มีผซู ้ ้ือหรื อผูร้ ับโอนหลายคนในการจาหน่ายวันเดียวกัน ให้ระบุจานวนหลักทรัพย์ที่ผซู ้ ้ือหรื อผูร้ ับโอนแต่ละคนได้ไปด้วย ในกรณี ที่ไม่ทราบชื่อผูซ้ ้ือหรื อผูร้ ับโอน ให้แสดงเหตุผลประกอบ
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.

