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รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ (แบบ 59-1) (สําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี)
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทฯ
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ (แบบ 59-2) (สําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี)
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุม่ บริษัทฯ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
นโยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
1.

บทนํา
บริ ษั ท สิงห์ เอสเตท จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) มุ่งมั่นที่ จะปฏิบัติ ต่อ ผู้ถือ หุ้น ทุก รายอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ บรรลุเจตนารมณ์ดงั กล่าว คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทําและนํานโยบาย
การซื ้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตอ่ ไป

2. วัตถุประสงค์
นโยบายฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) กํ า หนดหลัก เกณฑ์ และแนวปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ การซือ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ของกรรมการ ผู้บ ริ ห าร ผู้สอบบัญ ชี และ
พนักงานของบริ ษัทฯ
(2) สนับ สนุน ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานของบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฯ”) เกี ่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมู ลภายใน และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เกี ่ยวกับการรายงานการถื อ
หลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษัทจดทะเบียน
(3) ดํารงไว้ ซงึ่ ความเชื่อมัน่ ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
3.

ขอบเขต
(1) นโยบายฉบับนี ้บังคับใช้ กบั กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ เนื ้อหาบางส่วน
ของนโยบายยังครอบคลุมถึงคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้ วย
(2) นโยบายฉบับนี ้ครอบคลุมถึงการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (รวมเรี ยกว่า “หลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทฯ”)

4.

คํานิยาม
ข้ อความ หรื อ คําใดๆ ในนโยบายฉบับนี ้ ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ ข้ อความดังกล่าวจะแสดงหรื อได้ อธิบายไว้ เป็ น
อย่างอื่น
(1) “นโยบาย” หมายถึง นโยบายการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
(2) “บริ ษัทฯ” หมายถึง บริ ษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
(3) “บริ ษัทย่อย” หมายถึง บริ ษัทจํากัด ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง และ/หรื อ โดยอ้ อม เกินกว่าร้ อยละ 50 หรื อมีอํานาจควบคุม
(4) “กลุม่ บริ ษัทฯ” หมายถึง บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
(5) “หลักทรัพ ย์ ” หมายถึง หุ้น (สามัญ และบุริม สิท ธิ ) และหลัก ทรั พ ย์ แปลงสภาพ ได้ แ ก่ หุ้น กู้ หุ้น กู้แ ปลงสภาพ
ใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น (Warrants) หรื อใบแสดงสิทธิ ในการซือ้ หุ้นเพิ่ มทุนที่ โอนสิทธิ ได้ (Transferable
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(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)

Subscription Rights (“TSR”)) สิ ท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้ น (Stock Options) ตราสารอนุ พั น ธ์ (เช่ น ฟิ วเจอร์ ส และ
ออปชัน่ ) และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถซื ้อขายได้ ในตลาดการเงิน
“การซื ้อขาย” หมายถึง การซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์ และ/หรื อ ผลประโยชน์ต่างๆ ทางกฎหมายใน
หลักทรัพย์ รวมทัง้ การใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้น หรื อใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นหรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ
“การชอร์ ตเซล” (Short Sale) หมายถึง การขายหลักทรัพย์ซงึ่ ตนเองไม่มีในครองครอบ แต่ใช้ การยืมมาจากบุคคล
อื่นที่มีหลักทรัพย์นนอยู
ั ้ ่ เช่น โบรกเกอร์
“ข้ อมูลภายใน” หมายถึง ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญต่อการตัดสินใจซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึง่ ยังไม่ได้ ถกู เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน ตัวอย่างของข้ อมูลภายใน ได้ แก่
ก) ฐานะทางการเงินและผลประกอบการทางการเงิน
ข) การคาดการณ์ทางการเงิน (Financial Projections)
ค) การจ่ายหรื อไม่จา่ ยเงินปั นผล
ง) การเปลีย่ นแปลงในการจัดอันดับหนี ้สิน (Credit Rating)
จ) การเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ ของหลักทรัพย์
ฉ) การเรี ยกไถ่ถอนหลักทรัพย์
ช) แผนธุรกิจ รวมถึง แผนเชิงกลยุทธ์ แผนการตลาด และแผนการระดมทุน
ซ) การเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญในแผนการลงทุน หรื อโครงการลงทุน
ฌ) การร่วมทุน การควบรวมกิจการ หรื อการขายกิจการ
ญ) การทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทอื่น
ฎ) การซื ้อหรื อขายสินทรัพย์ที่สาํ คัญ
ฏ) ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สาํ คัญ
ฐ) การได้ มา หรื อสูญเสียสัญญาทางการค้ าที่สาํ คัญ
ฑ) ข้ อพิพาททางกฎหมายที่สาํ คัญ
ฒ) การเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ
ณ) การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ด) การเปลีย่ นแปลงอํานาจควบคุม หรื อการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญในคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อผู้บริ หาร
ระดับสูง
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการของบริ ษัทฯ
“ผู้บริ หาร” หมายถึง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารลงมา ผู้ซงึ่ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่สที่ กุ ราย และให้ หมายความรวมถึง
ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า ของบริ ษัทฯ
(ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.)
“ผู้สอบบัญ ชี ” หมายถึง ผู้สอบบัญ ชี ซึ่งได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ทฯ โดยมติ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในแต่ละปี
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังที
้ ่เป็ นพนักงานประจํา พนักงานสัญญาจ้ างพิเศษ
พนักงานชัว่ คราวของบริ ษัทฯ
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(13) “บุคคลที่บริ ษัทฯ กํ าหนด” หมายถึง บุคคลที่มีตําแหน่งหรื อหน้ าที่ ซึ่งล่วงรู้ ข้ อมูลภายในของบริ ษั ทฯ (รวมถึง
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ตัวอย่างของบุคคลซึง่ อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในได้ แก่
ก) กรรมการ
ข) ผู้บริ หาร
ค) พนักงานในหน่วยงาน ดังนี ้ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและบริ หารการลงทุน ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายบริ หารการเงิน ฝ่ ายการเงิน
โครงการ ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายทุนมนุษย์ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริ ษัท ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ าย
บริ หารความเสีย่ ง ฝ่ ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร และสํานักประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ง) พนักงานทุกคนทีเ่ ข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการชุดย่อย
ในระเบียบวาระทีเ่ กี่ยวข้ องกับเรื่องต่างๆ ตามข้ อ 4. (4)
จ) ผู้สอบบัญชี
ฉ) บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ กําหนด
ทังนี
้ ้ เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริ ษัทฯ กําหนด และแจ้ งให้
บุคคลดังกล่าวทราบ เมื่อถูกเพิ่มหรื อลบรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว
5.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
(1) คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีหน้ าที่กํากับดูแลนโยบายฉบับนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
บุคคลที่บริ ษัทฯ กําหนด ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
(2) เลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่หลักในการนํานโยบายฉบับนี ้ไปปฏิบัติใช้ รวมทัง้ ติดตามประสิทธิ ผลตลอดจนชีแ้ จง
ตอบข้ อซักถาม และตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย
(3) ผู้บริ หารและพนักงานระดับจัดการมีหน้ าที่รับผิดชอบ และทําให้ มนั่ ใจว่า ผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตน ได้ ตระหนักถึง
ความสําคัญและมีความเข้ าใจนโยบายฉบับนี ้ รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
(4) กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคน จะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้อย่างเคร่ งครัด รวมทัง้
สือ่ สารนโยบายฉบับนี ้ให้ คสู่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะได้ รับทราบ

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
6.1 ข้ อห้ ามในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามข้ อห้ ามในการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้
ข้ อมูลภายใน ซึ่งกําหนดไว้ ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 241 “ในการซื ้อหรื อขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดทําการซื ้อ
หรื อขาย หรื อเสนอซื อ้ หรื อเสนอขาย หรื อชัก ชวนให้ บุคคลอื่ น ซือ้ หรื อ ขาย หรื อ เสนอซือ้ หรื อ เสนอขาย ซึ่ง
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม ในประการที่น่าจะเป็ นการเอาเปรี ยบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อประชาชน และตนได้ ล่วงรู้ มาในตําแหน่งหรื อฐานะเช่นนัน้
และไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะกระทําเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรื อผู้อื่น หรื อนําข้ อเท็จจริ งเช่นนัน้ ออกเปิ ดเผย
เพื่อให้ ผ้ อู ื่นกระทําดังกล่าว โดยตนได้ รับประโยชน์ตอบแทน”
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6.2 ช่ วงเวลาห้ ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)
6.2.1 ห้ ามบุคคลที่ บริ ษั ทฯ กํ าหนด ซื อ้ ขายหลักทรั พย์ ของกลุ่มบริ ษั ทฯ ในช่ วงเวลา 30 วัน ก่ อนการเปิ ดเผย
งบการเงินประจํารายไตรมาสและประจําปี และช่วงเวลาอื่นที่บริ ษัทฯ จะกําหนดเป็ นครัง้ คราว
6.2.2 ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริ ษัทฯ กําหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ ามซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลําบากทางการเงินอย่างรุ นแรง หรื อต้ อง
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดต่างๆ ทางกฎหมาย หรื อตกอยู่ภายใต้ คําสัง่ ศาล โดยต้ องจัดทําบันทึกระบุเหตุผล
เสนอขออนุมตั ิตอ่
(1) ประธานกรรมการ (กรณีผ้ ขู ายเป็ นกรรมการหรื อเลขานุการบริ ษัท)
(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผ้ ขู ายเป็ นประธานกรรมการ)
(3) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (กรณีผ้ ขู ายเป็ นบุคคลที่บริ ษัทฯ กําหนดซึง่ ไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริ ษัท)
ทังนี
้ ้ ให้ จดั ส่งสําเนาบันทึกดังกล่าวให้ แก่เลขานุการบริ ษัทด้ วย
6.2.3 เลขานุการบริ ษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ บคุ คลที่บริ ษัทฯ กําหนด ทราบเป็ นการล่วงหน้ า
6.3 การรายงานการถือหลักทรัพย์
6.3.1 การรายงานครัง้ แรก
(1) กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องจัดทํารายงานการถือหลักทรัพย์ของ
ตนเอง คู่ส มรส และบุต รที่ ยังไม่บ รรลุนิ ติภาวะ ตามแบบ 59-1 (เอกสารแนบ 1) ของสํานัก งาน
ก.ล.ต. และนําส่งให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ หรื อวันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชน ตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59
(2) บุคคลที่บริ ษัทฯ กําหนด นอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี มีหน้ าที่ต้องจัดทําแบบ
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทฯ (เอกสารแนบ 2) และนําส่งให้ เลขานุการบริ ษัท ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากเลขานุการบริ ษัท
6.3.2 การรายงานเมื่อมีการเปลีย่ นแปลง
(1) กรรมการ ผู้บ ริ หารสี่รายแรก และผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ มี ห น้ าที่ ต้ องจัดทํ าแบบรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 (เอกสารแนบ 3) ของสํานักงาน ก.ล.ต. และนําส่งให้
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ที่มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59
(2) บุคคลที่บริ ษัทฯ กําหนด นอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี มีหน้ าที่ต้องจัดทําแบบ
รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลัก ทรั พ ย์ ข องกลุ่ม บริ ษั ท ฯ (เอกสารแนบ 4) และนํ า ส่ ง ให้
เลขานุการบริ ษัท ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์
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6.3.3 ข้ อยกเว้ น
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ไม่ต้องจัดทําแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามแบบ 59-2
(1) การเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
(2) การใช้ สทิ ธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
(3) การเสนอขายหุ้นหรื อการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นหรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ที่
ออกใหม่ให้ แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัทฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรื อ
ได้ รับหลักทรัพย์จากโครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง (Employee Joint Investment
Program “EJIP”)
(4) การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก
(5) การโอน หรื อ รับโอนหลักทรัพย์ จากการวางเป็ นประกันการซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
6.4 การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ท่ ีไม่ เข้ าข่ ายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ตามนโยบายฉบับนี ้
นโยบายฉบับ นี ้ ไม่บังคับใช้ ในกรณี การเข้ าถื อ หลักทรัพ ย์ หรื อรั บ คําเสนอซื อ้ หลักทรัพ ย์ เพื่ อ ครอบงํ ากิ จการ
(Tender Offer)
6.5 ข้ อจํากัดอื่นๆ ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
6.5.1 บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ บคุ คลที่บริ ษัทฯ กําหนด ลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทฯ ในระยะยาว ทังนี
้ ้ ไม่ควร
ซื ้อขายหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทฯ ในระยะสัน้ หรื อเพื่อเก็งกําไรในหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทฯ
6.5.2 บุคคลที่บริ ษัทฯ กําหนดควรหลีกเลีย่ งการทําธุรกรรม ดังต่อไปนี ้
(1) การชอร์ ตเซล (Short Sale) หลักทรัพย์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งอาจเป็ นการส่งสัญญาณแก่ตลาดได้ ว่า
ผู้ขายไม่มีความเชื่อมัน่ ในบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย
(2) การซื ้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิ วเจอร์ ส และ ออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ของกลุ่ม
บริ ษัทฯ ซึง่ อาจก่อให้ เกิดลักษณะการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายในได้
(3) การถือครองหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทฯ ในบัญชีก้ ยู ืมเงินเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account) ซึ่ง
อาจถูกบริ ษัทหลักทรัพย์บังคับขายหลักทรัพย์ ดงั กล่าว โดยปราศจากความยินยอม ในกรณี ที่ไม่
สามารถนําหลักประกันมาวางเพิ่มได้
7.

บทลงโทษกรณีฝ่าฝื นนโยบาย
7.1 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 275 กําหนดว่า “กรรมการ ผู้จดั การ ผู้ดํารงตําแหน่งบริ หาร หรื อผู้สอบบัญชีผ้ ใู ดฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการที่กําหนดตามมาตรา 59 ต้ อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้ าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึง่ หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงั มิได้ ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง”
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(สําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี)

เอกสารแนบ 1

รายงานการถือหลักทรัพย์ ของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
Report of securities holding in Singha Estate Public Company Limited

แบบ 59-1 / Form 59-1∗

จัดทําโดย ..................................................... ตําแหน่ง .....................................................
Prepared by .................................................... Position ....................................................
วันที่รายงาน / Reporting date …………………………..
ชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ 1
Name of securities holder
ผูจ้ ดั ทํา / Reporter
....................................................

ประเภทหลักทรัพย์
Types of securities
หุน้ สามัญ (Common share)

จํานวนหลักทรัพย์ที่ถือ ณ วันที่ ………………….
(วันปิ ดการเสนอขาย / วันที่ได้รับแต่งตั้ง)
No. of securities held as of ………………........
(Closing date of offering / appointing date)

หุน้ บุริมสิทธิ (Preferred share)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ (Warrant)
ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอน
สิ ทธิได้ (Transferable subscription right)
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Convertible debenture)

คู่สมรส / Spouse
ชื่อ / Name
....................................................

หุน้ สามัญ (Common share)
หุน้ บุริมสิทธิ (Preferred share)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ (Warrant)
ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอน
สิ ทธิได้ (Transferable subscription right)
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Convertible debenture)

บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ / Minor child หุน้ สามัญ (Common share)
ชื่อ / Name
หุน้ บุริมสิทธิ (Preferred share)
....................................................
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ (Warrant)
ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอน
สิ ทธิได้ (Transferable subscription right)
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Convertible debenture)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็ นความจริ งทุกประการ
I hereby certify that the above report is complete and true in all respects.
ลงชื่อ / Signature of reporter………..….……………………………..
(.....................................................)
ตําแหน่ง ..................................................................
บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
ชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับ ก.ล.ต. นางสาวเชิญพร สุ ภธี ระ (เลขานุการบริ ษทั ) โทรศัพท์ 02 632 4533 ต่อ 101
∗

แบบ 59-1 สําหรับกรณี การรายงานครั้งแรกให้ยนื่ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อนับแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ/ ผูบ้ ริ หาร / ผูส้ อบบัญชี
Form 59-1 is for the first submission within thirty days after closing date of offering or being appointed as director/ executive / auditor

เอกสารแนบ 2
รายงานการถือหลักทรัพย์ ของกลุ่มบริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
ชื่อผู้จดั ทํา ................................................................................. ตําแหน่ง ...................................................................... สถานภาพ(โสด/สมรส/อื่น ๆ)................................................
วันที่ถกู เพิ่มรายชื่อในทะเบียนรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ กําหนด........................................................................ รายงาน ณ วันที่.......................................................................................
ข้ าพเจ้ า คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

ไม่ได้ ถือหลักทรัพย์ของกลุม่ บริษัทฯ

ถือหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทฯ ดังนี ้

ประเภทหลักทรัพย์

จํานวนหลักทรัพย์ที่ถือ
บมจ. สิงห์ เอสเตท

ผู้จดั ทํา

คูส่ มรส
ชื่อ.............................................................................

บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ชื่อ.............................................................................

บมจ. .............................

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
หุ้นกู้แปลงสภาพ
อื่น ๆ ระบุ.....................................................
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
หุ้นกู้แปลงสภาพ
อื่น ๆ ระบุ.....................................................
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
หุ้นกู้แปลงสภาพ
อื่น ๆ ระบุ.....................................................

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลที่รายงานข้ างต้ นนี ้ครบถ้ วนและเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................................................
( ................................................................................ )

(สําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี)

เอกสารแนบ 3
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ บริ ษทั สิ งห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
Report of changes in securities holding in Singha Estate Public Company Limited

ชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ 1
Name of securities
holder

ประเภทหลักทรัพย์
Types of securities

แบบ 59-2 / Form 59-2∗

จัดทําโดย .................................................................... ตําแหน่ง ....................................................................
Prepared by .................................................................... Position ..................................................................
รายงาน ณ วันที่ / Reporting date .............................................
จํานวนหลักทรัพย์ที่ วิธีการได้มา 3/ ได้มา/จําหน่ายผ่าน ผูซ้ ้ือ/ ผูร้ ับโอนหลักทรัพย์
วันที่มีการ
จํานวนหลักทรัพย์ที่ถือ
ได้มา/จําหน่าย 2
จําหน่าย 4
โปรดระบุชื่อ/
ได้มา/จําหน่าย ก่อนการได้มา/จําหน่าย (Acquisition/disposition) ถือหลังการได้มา/
บล. ………..
จํ
า
หน่
า
ย
Method
of
ความสัมพันธ์ 5
Transaction date No. Of securities held จํานวน ราคาเฉลี่ย
Transaction made
before acquisition / (Amount) (Average No. Of securities held acquisition/ through (specify Purchaser/ Transferee
disposition
after acquisition /
(specify name and
disposition
broker’s name)
price)
disposition
relationship)

ผูจ้ ดั ทํา / Reporter หุน้ สามัญ (Common share)
……………………. หุน้ บุริมสิทธิ (Preferred share)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
(Warrant)
ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุน
ที่โอนสิ ทธิได้ (Transferable
subscription right)
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Convertible
debenture)
คู่สมรส / Spouse หุน้ สามัญ (Common share)
ชื่อ / Name
หุน้ บุริมสิทธิ (Preferred share)
……………………. ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
(Warrant)

∗ แบบ 59-2 สําหรับกรณี รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อน
ั เนื่องมาจากการได้มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ ให้ยนื่ ภายในสามวันทําการ นับแต่วนั ที่มีการซื 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.

-2ชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ 1
Name of securities
holder

ประเภทหลักทรัพย์
Types of securities

ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุน
ที่โอนสิ ทธิได้ (Transferable
subscription right)
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Convertible
debenture)
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุ หุน้ สามัญ (Common share)
นิติภาวะ / Minor หุน้ บุริมสิทธิ (Preferred share)
child
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ชื่อ / Name
(Warrant)
……………………. ใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุน
ที่โอนสิ ทธิได้ (Transferable
subscription right)
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Convertible
debenture)

วันที่มีการ
จํานวนหลักทรัพย์ที่ถือ
ได้มา/จําหน่าย 2
จํานวนหลักทรัพย์ที่ วิธีการได้มา 3/ ได้มา/จําหน่ายผ่าน ผูซ้ ้ือ/ ผูร้ ับโอนหลักทรัพย์
ได้มา/จําหน่าย ก่อนการได้มา/จําหน่าย (Acquisition/disposition) ถือหลังการได้มา/
โปรดระบุชื่อ/
จําหน่าย 4
บล. ………..
Transaction date No. of securities held จํานวน ราคาเฉลี่ย
ความสัมพันธ์ 5
Method of Transaction made
จําหน่าย
before acquisition / (Amount) (Average No. of securities held acquisition/ through (specify Purchaser/ Transferee
(specify name and
broker’s name)
disposition
disposition
price)
after acquisition /
relationship)
disposition

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็ นความจริ งทุกประการ
I hereby certify that the above report is complete and true in all respects.

ชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับ ก.ล.ต. (ถ้ามี) น.ส. เชิญพร สุ ภธี ระ โทรศัพท์ 02-6324533 ต่อ 101
The person appointed as contact person (if any)………………...……….…….. Telephone………...…….……..

ลงชื่อ / Signature of reporter ……………………………………………………….…
ตําแหน่ง / Position
.......................................................................................
บริ ษทั / Company
สิ งห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)

-3คําอธิบายในการกรอกแบบฟอร์ม 59-1 และ 59-2
1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้หมายความรวมถึง การรายงานในกรณี ที่มี
บุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์ไว้แทนกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี คู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การรายงานกรณี ที่มีบุคคลอื่นถือหลักทรัพย์ไว้แทนนั้นให้ระบุรายการ
ดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณี 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 ที่มีการได้มาและจําหน่ายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน ให้แสดงยอดรวมของจํานวนหลักทรัพย์ที่ได้มาแยกจากจํานวนหลักทรัพย์ที่จาํ หน่าย รวมทั้งแสดงราคาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหลักทรัพย์ที่ได้มา
และจําหน่ายในแต่ละกรณี ดว้ ย (กรณี จาํ หน่ายให้แสดงจํานวนและราคาหลักทรัพย์ไว้ในวงเล็บ)
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 การจําหน่ายหลักทรัพย์ให้ระบุวธิ ีการจําหน่ายหลักทรัพย์ 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
(1) การขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ในราคาตํ่ากว่าราคาซื้ อขายตํ่าสุดของหลักทรัพย์ดงั กล่าวในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่มีการขายหลักทรัพย์น้ นั
(2) การขายหลักทรัพย์ในกระดานรายใหญ่
(3) การโอนหลักทรัพย์ให้บุคคลอื่นโดยไม่มีค่าตอบแทน
ให้ระบุขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อผูซ้ ้ือหรื อผูร้ ับโอนหลักทรัพย์ และความสัมพันธ์กบั บุคคลดังกล่าว เช่น
- ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็ นบุคคลในครอบครัว เช่น บิดามารดา พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน พี่นอ้ งร่ วมบิดาหรื อร่ วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้ า น้า อา เป็ นต้น
- ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีอาํ นาจควบคุมหรื อบังคับบัญชา เช่น เป็ นนายจ้างหรื อผูว้ า่ จ้างของผูซ้ ้ือหรื อรับโอนหลักทรัพย์ เป็ นต้น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็ นพันธมิตรร่ วมทุน หรื อคูค่ า้ เป็ นต้น
- ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ
ในกรณี ที่มีผซู ้ ้ือหรื อผูร้ ับโอนหลายคนในการจําหน่ายวันเดียวกัน ให้ระบุจาํ นวนหลักทรัพย์ที่ผซู ้ ้ือหรื อผูร้ ับโอนแต่ละคนได้ไปด้วย ในกรณี ที่ไม่ทราบชื่อผูซ้ ้ือหรื อผูร้ ับโอน ให้แสดงเหตุผลประกอบ

-4In 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.

เอกสารแนบ 4
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ของกลุ่มบริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
ชื่อผู้จดั ทํา ...........................................................................................................................................................ตําแหน่ง.........................................................................................
รายงาน ณ วันที่................................................................................................................... ชื่อหลักทรัพย์..................................................................................................................
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

ผู้จดั ทํา

คูส่ มรส
ชื่อ
........................................

บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ชื่อ.......................................

ประเภทหลักทรัพย์

วันที่ได้ มา/
จําหน่าย

จํานวนหลักทรัพย์
ที่ถือก่อนได้ มา/
จําหน่าย

ได้ มา/จําหน่าย
จํานวน
ราคาเฉลี่ย

จํานวนหลักทรัพย์
ที่ถือหลังได้ มา/
จําหน่าย

วิธีการได้ มา/
จําหน่าย

ได้ มา/จําหน่ายผ่าน
(ระบุชื่อบริ ษัท
หลักทรัพย์

ผู้ซื ้อ/ผู้รับโอน
หลักทรัพย์(ระบุชื่อ/
ความสัมพันธ์)

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
หุ้นกู้แปลงสภาพ
อื่นๆ ระบุ..................................................
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
หุ้นกู้แปลงสภาพ
อื่นๆ ระบุ...................................................
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
หุ้นกู้แปลงสภาพ
อื่นๆ ระบุ..................................................

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลที่รายงานข้ างต้ นนี ้ครบถ้ วนและเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................................
( .............................................................................. )

