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บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 
นโยบำยกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 

1. บทน ำ 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุคนอยำ่งโปร่งใสและ
เป็นธรรมตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพื่อให้บรรลคุวำมมุ่งมัน่ดงักลำ่ว คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้จดัท ำและน ำนโยบำยกำร
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน (“นโยบำยฉบบันี”้) มำใช้ปฏิบตัิ 

2. วัตถุประสงค์ 

นโยบำยฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์เพือ่ 

(1) ก ำหนดหลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 

(2) เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทมีกำรปฏิบตัิตำม พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 เก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภำยใน 

3. ขอบเขต 

(1) นโยบำยฉบบันีบ้งัคบัใช้กบักรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนของบริษัท นอกจำกนี ้เนือ้หำบำงสว่นของ
นโยบำยฉบบันีย้งัขยำยไปถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของบคุคลดงักลำ่วด้วย 

(2)  นโยบำยฉบบันีค้รอบคลมุถึงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึง่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. ค ำนิยำม 

ข้อควำมหรือ ค ำใดๆ ที่ใช้ในนโยบำยฉบบันีใ้ห้มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้เว้นแต่ข้อควำมดงักล่ำวจะแสดงหรือได้

อธิบำยไว้เป็นอยำ่งอื่น 

(1) “หลกัทรัพย์” หมำยถึงหุ้น (สำมัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้  สิทธิในกำรซือ้หุ้น (Stock Options) ตรำสำรอนพุนัธ์ 

(เช่น ฟิวเจอร์ส และ ออปชนั) ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้  (Warrants) และตรำสำรทำงกำรเงิน

อื่นๆ ที่สำมำรถซือ้ขำยได้ในตลำดกำรเงิน 

(2) “การซ้ือขาย” รวมถึง กำรซือ้ ขำย โอนหรือรับโอนผลประโยชน์ต่ำงๆ ทำงกฎหมำยในหลกัทรัพย์ รวมทัง้กำร

ใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นหรือใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้  

(3) “ข้อมูลภายใน” หมำยถึง ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัตอ่กำรเปลีย่นแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ ที่ยงัไมไ่ด้ถกู

เปิดเผยตอ่สำธำรณชน ตวัอยำ่งของข้อมลูภำยใน ได้แก่ 

ก) กำรร่วมทนุ กำรรวมกิจกำร หรือ กำรได้มำซึง่กิจกำร 

ข) กำรประกำศจำ่ย หรือไมจ่ำ่ยเงินปันผล หรือกำรประกำศผลก ำไรหรือขำดทนุ 

ค) กำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีต่รำไว้ หรือกำรจำ่ยหุ้นปันผล 

ง) กำรได้มำหรือสญูเสยีสญัญำทำงกำรค้ำที่ส ำคญั 

จ) กำรออกผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่ส ำคญั กำรพฒันำที่ส ำคญัเก่ียวกบัทรัพยำกร เทคโนโลยี ผลติภณัฑ์ และตลำด 

หรือกำรค้นพบท่ีส ำคญัเก่ียวกบัทรัพยำกรธรรมชำติ 
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ฉ) กำรเปลีย่นแปลงอ ำนำจในกำรควบคมุ หรือกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัในคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 

ช) กำรเรียกไถ่ถอนหลกัทรัพย์ 

ซ) กำรกู้ยมืเงินในจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนิน 

ฌ) กำรออกหุ้นเพิม่ทนุในจ ำนวนท่ีมนียัส ำคญั โดยเสนอขำยให้แก่ประชำชนหรือบคุคลใดๆ 

ญ) ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ส ำคญั 

ฎ) กำรซือ้หรือขำยสนิทรัพย์ที่ส ำคญั 

ฏ) กำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัในโครงกำรจำ่ยลงทนุ 

ฐ) กำรเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

ฑ) ข้อพิพำทท่ีส ำคญัเก่ียวกบัแรงงำน ผู้ รับเหมำช่วง ผู้ขำยสนิค้ำให้บริษัท 

ฒ) กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทอื่น 

ณ) กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 

(4) “ผูบ้ริหารสีร่ายแรก” หมำยถงึ ผู้บริหำรตำมค ำนยิำมของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

5. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ก ำกับดแูลนโยบำยฉบบันี ้เพื่อให้
มั่นใจว่ำกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนได้ปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีก ำหนดไว้ 

(2) เลขำนกุำรบริษัท มีหน้ำที่หลกัในกำรน ำนโยบำยฉบบันีไ้ปปฏิบตัิใช้ รวมทัง้ติดตำมประสิทธิผลของนโยบำย
ฉบบันี ้ตลอดจนชีแ้จงตอบข้อซกัถำมและตีควำมในกรณีที่มีข้อสงสยั 

(3) ผู้บริหำรทุกคนมีหน้ำที่รับผิดชอบท ำให้มัน่ใจว่ำผู้ ใต้บงัคบับญัชำของตนได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและมี
ควำมเข้ำใจนโยบำยฉบบันี ้

(4) กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยฉบับนีอ้ย่ำงเคร่งครัดในกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้สือ่สำรนโยบำยฉบบันีใ้ห้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะได้รับทรำบ 

6. นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ

6.1 ข้อห้ำมในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภำยใน 
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนต้องปฏิบตัิตำมข้อห้ำมในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภำยใน 
ซึง่ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลดัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มำตรำ 241 “ในกำรซือ้หรือขำย
ซึง่หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขำยในศนูย์ขำยหลกัทรัพย์ ห้ำมมิให้บคุคล
ใดท ำกำรซือ้ หรือขำย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขำย หรือชกัชวนให้บคุคลอื่น ซือ้ หรือขำย หรือเสนอซือ้ หรือ
เสนอขำยซึง่หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ไม่
วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรท่ีนำ่จะเป็นกำรเอำเปรียบตอ่บคุคลภำยนอกโดยอำศยัข้อเท็จจริงอนั
เป็นสำระส ำคญัตอ่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ ท่ียงัมิได้เปิดเผยตอ่ประชำชน และตนได้ลว่งรู้มำใน
ต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนัน้ และไม่ว่ำกำรกระท ำดงักลำ่วจะกระท ำเพื่อประโยชน์ต่อตวัเอง หรือผู้อื่น หรือน ำ
ข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท ำดงักลำ่ว โดยตนรับประโยชน์ตอบแทน” 
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6.2 บคุคลที่บริษัทก ำหนด (Designated Persons) 
6.2.1 “บคุคลทีบ่ริษัทก าหนด” หมำยถึง บคุคลที่มีต ำแหนง่หรือหน้ำที่ ซึง่ลว่งรู้ข้อมลูภำยในบริษัท (รวมถึงคู่

สมรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของบคุคลดงักลำ่ว) ได้แก่ 
(1) กรรมกำร 

(2) ผู้บริหำรสีร่ำยแรก 

(3) ผู้บริหำรและพนกังำนในหน่วยงำน ดงันี ้บญัชี กำรเงิน พฒันำธุรกิจ นกัลงทนุสมัพนัธ์ ส ำนกั

เลขำนกุำรบริษัท ตรวจสอบภำยใน และส ำนกัประธำนกรรมกำรบริหำร 

(4) ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนท่ีเข้ำร่วมประชมุกบัคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำร

ชดุยอ่ย 

(5) บคุคลอื่นใดที่บริษัทก ำหนด 
6.2.2 เลขำนกุำรบริษัท ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดแูลรักษำทะเบียนรำยช่ือบคุคลที่บริษัทก ำหนด และแจ้ง

ให้บคุคลดงักลำ่วทรำบเมื่อถกูเพิ่ม/ลบรำยช่ือในทะเบียนดงักลำ่ว 

6.3 ช่วงเวลำห้ำมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Blackout Period) 
6.3.1 ห้ำมบคุคลที่บริษัทก ำหนดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลำ 30 วนั ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงิน

ประจ ำรำยไตรมำสและประจ ำปี และช่วงเวลำอื่นที่บริษัทก ำหนดเป็นครัง้ครำว 

6.3.2 ในสถำนกำรณ์พิเศษ บคุคลท่ีบริษัทก ำหนดอำจขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในระหวำ่งช่วงเวลำห้ำมซือ้

ขำยหลกัทรัพย์ได้ หำกตกอยูใ่นสถำนกำรณ์ เช่น มีควำมยำกล ำบำกทำงกำรเงินอยำ่งรุนแรง หรือต้อง

ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดต่ำงๆ ทำงกฎหมำย หรือตกอยู่ภำยใต้ค ำสัง่ศำล โดยต้องจัดท ำบันทึกระบุ

เหตผุลเสนอขออนมุตัิตอ่ 

(1) ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท (กรณีผู้ขำยเป็นกรรมกำรหรือเลขำนกุำรบริษัท) 

(2) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรณีผู้ขำยเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริษัท) 

(3) ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร (กรณีผู้ขำยเป็นบุคคลที่บริษัทก ำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมกำรและ

เลขำนกุำรบริษัท) ทัง้นี ้ให้จดัสง่ส ำเนำบนัทกึค ำขอดงักลำ่วให้แก่เลขำนกุำรบริษัทด้วย 

6.3.3 เลขำนกุำรบริษัทจะประกำศช่วงเวลำห้ำมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ให้ทรำบไว้เป็นกำรลว่งหน้ำ เพื่อช่วยให้
บคุคลที่บริษัทก ำหนดได้ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงักลำ่ว 

6.4  กำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ 
6.4.1  กำรรำยงำนครัง้แรก 

บคุคลที่บริษัทก ำหนดต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัท (ซึง่รวมถึงกำรถือของคูส่มรสและบตุร

ที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ) โดยสง่ให้รำยงำนมำยงัเลขำนกุำรบริษัท ดงันี ้ 

(1)  กรณีกรรมกำรและผู้บริหำรสี่รำยแรก ให้รำยงำนภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 

โดยใช้แบบรำยงำนสว่นได้เสยีและข้อมลูประวตัิของกรรมกำร และผู้บริหำร (แบบ 59-2) 
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(2)  กรณีบคุคลท่ีบริษัทก ำหนด นอกเหนือจำกกรรมกำรและผู้บริหำรสี่รำยแรก ให้รำยงำนภำยใน 
7 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัที่ได้รับแจ้งจำกเลขำนุกำรบริษัทตำมข้อ 6.2.2 โดยใช้แบบรำยงำน
กำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัท (เอกสำรแนบ 1) 

6.4.2  กำรรำยงำนเมื่อมีกำรเปลีย่นแปลง 

บคุคลที่บริษัทก ำหนดต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัท (ซึ่งรวมถึงกำรถือ

ของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ) ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ โดยให้

สง่รำยงำนมำยงัเลขำนกุำรบริษัท ดงันี ้

(1)  กรณีกรรมกำรและผู้บริหำรสี่รำยแรก ให้ใช้แบบรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียและ

ข้อมลูประวตัิของกรรมกำรและผู้บริหำร (แบบ 59-2) 

(2)  กรณีบคุคลที่บริษัทก ำหนด นอกเหนือจำกกรรมกำรและผู้บริหำรสีร่ำยแรก ให้ใช้แบบรำยงำน

กำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัท (เอกสำรแนบ 1) 

6.4.3  กรรมกำรและผู้บริหำรสี่รำยแรกมีหน้ำที่ต้องจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัท 

ทัง้ตนเองคูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิติภำวะ ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว

ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตำมพระรำชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 มำตรำ 59 

6.4.4  เลขำนกุำรบริษัทต้องจดัท ำส ำเนำรำยงำนตำมข้อ 6.4.1 และ 6.4.2 สง่ให้กบัประธำนคณะกรรมกำร

บริษัท ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบั

แตว่นัท่ีได้รับรำยงำน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชมุครัง้ถดัไป 

6.5  กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ได้รับกำรยกเว้น 

นโยบำยฉบบันีไ้มบ่งัคบัใช้ในสถำนกำรณ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กำรรับค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ำกิจกำร 

(2)  กำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้น (Stock Options) หรือใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้  

(Warrant) ที่ได้รับภำยใต้โครงกำรของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม เมื่อใช้สิทธิดงักลำ่วแล้ว จะต้องถือครอง

หุ้นหรือหุ้นกู้ดงักลำ่วจนกวำ่จะพ้นช่วงเวลำห้ำมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 

6.6  ข้อจ ำกดัอื่นๆ ในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 

6.6.1  บริษัทสนบัสนนุให้บคุคลท่ีบริษัทก ำหนด ลงทนุหลกัทรัพย์ของบริษัทในระยะยำว ทัง้นี ้ไมค่วร ซือ้ขำย

หลกัทรัพย์ของบริษัทในระยะสัน้หรือกำรเก็งก ำไรในหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยระยะสัน้ในท่ีนีห้มำยถึง 

ระยะเวลำไมเ่กิน 3 เดือนหรือน้อยกวำ่ 

6.6.2  บคุคลที่บริษัทก ำหนดควรหลกีเลีย่งกำรท ำธุรกรรมดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ขำยชอร์ต (Short Sales) หลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอำจเป็นกำรส่งสญัญำณแก่ตลำดได้ว่ำ

ผู้ขำยไมม่ีควำมเช่ือมัน่ในบริษัท 

(2)  ซือ้ขำยตรำสำรอนุพนัธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ และ ออปชัน) ที่มีควำมเก่ียวข้องกับหลกัทรัพย์ของ

บริษัท ซึง่อำจก่อให้เกิดลกัษณะกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภำยในได้ 
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(3)  ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทในบญัชีกู้ยืมเงินเพื่อซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Margin Account) ซึ่ง
อำจถกูบริษัทหลกัทรัพย์บงัคบัขำยหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว โดยปรำศจำกควำมยินยอม ในกรณีที่
ไมส่ำมำรถน ำหลกัประกนัมำวำงเพิ่มได้ 

7.  กรณีมีข้อสงสัย 

หำกกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำนคนใดมีค ำถำมหรือข้อสงสยัเก่ียวกบันโยบำยฉบบันี ้หรือไมแ่นใ่จข้อมลูภำยในท่ี
มีสำระส ำคญัได้ถกูเปิดเผยแล้วหรือยงั หรือจะไมส่ำมำรถซือ้ขำยหลกัทรัพย์ได้ในสถำนกำรณ์ใดๆ ให้ปรึกษำเลขำนกุำรบริษัท  

8. กำรฝ่ำฝืนนโยบำย 

กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำนคนใดที่ฝ่ำฝืนนโยบำยฉบบันี ้อำจจะถกูพิจำรณำลงโทษทำงวินยัจนถึงขัน้ให้ออก
จำกงำน รวมทัง้อำจมีควำมรับผิดชอบทัง้ทำงอำญำและทำงแพง่ตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

9. นโยบำยที่เกี่ยวข้อง  

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนควรอ่ำนท ำควำมเข้ำใจนโยบำยฉบบันี ้ร่วมกบันโยบำยและคู่มืออื่นๆ ของ
บริษัท ดงันี ้

 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 จรรยำบรรณธุรกิจ 

 นโยบำยกำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยใน 

10. กำรทบทวนนโยบำย 

เลขำนุกำรบริษัทต้องทบทวนนโยบำยฉบับนี เ้ป็นประจ ำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิหำกมีกำรเปลีย่นแปลง  

ทัง้นี ้ให้มีผลบงัคบัใช้ ตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561 เป็นต้นไป 

____________________________________________________ 

(นำยยทุธ วรฉตัรธำร)  
ประธำนกรรมกำรบริษัท 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
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รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัท 

จดัท ำโดย  ______________________________________________________ ต ำแหนง่ ________________________________________________________ 

รำยงำน ณ วนัท่ี  _________________________________________________ ช่ือหลกัทรัพย์ _____________________________________________________ 

ช่ือผู้ ถือหลกัทรัพย์ ประเภทหลกัทรัพย์ 
วนัท่ีมีกำรได้ / 
จ ำหนำ่ย 

จ ำนวน
หลกัทรัพย์ที่ถือ
ก่อนได้มำ / 
จ ำหนำ่ย 

ได้มำ / จ ำหนำ่ย จ ำนวนหลกัทรัพย์
ที่ถือหลงักำร

ได้มำ / จ ำหนำ่ย 

วิธีกำรได้มำ / 
จ ำหนำ่ย 

ผู้ซือ้ / ผู้ รับโอน
หลกัทรัพย์ (ระบุ

ช่ือ / 
ควำมสมัพนัธ์) 

จ ำนวน รำคำเฉลีย่ 

ผู้จดัท ำ 
ช่ือ .............................................. 

หุ้นสำมญั        
หุ้นบริุมสทิธิ        
หุ้นกู้แปลงสภำพ        
อื่นๆ ระบ ุ..............        

คูส่มรส 
ช่ือ .............................................. 

หุ้นสำมญั        
หุ้นบริุมสทิธิ        
หุ้นกู้แปลงสภำพ        
อื่นๆ ระบ ุ...............        

บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ 
ช่ือ .............................................. 

หุ้นสำมญั        
หุ้นบริุมสทิธิ        
หุ้นกู้แปลงสภำพ        
อื่นๆ ระบ ุ...............        
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ช่ือผู้ ถือหลกัทรัพย์ ประเภทหลกัทรัพย์ 
วนัท่ีมีกำรได้ / 
จ ำหนำ่ย 

จ ำนวน
หลกัทรัพย์ที่ถือ
ก่อนได้มำ / 
จ ำหนำ่ย 

ได้มำ / จ ำหนำ่ย จ ำนวนหลกัทรัพย์
ที่ถือหลงักำร

ได้มำ / จ ำหนำ่ย 

 ผู้ซือ้ / ผู้ รับโอน
หลกัทรัพย์ (ระบุ

ช่ือ / 
ควำมสมัพนัธ์) 

จ ำนวน รำคำเฉลีย่ 

บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ 
ช่ือ .............................................. 

หุ้นสำมญั        
หุ้นบริุมสทิธิ        
หุ้นกู้แปลงสภำพ        
อื่นๆ ระบ ุ..............        

บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ 
ช่ือ .............................................. 

หุ้นสำมญั        
หุ้นบริุมสทิธิ        
หุ้นกู้แปลงสภำพ        
อื่นๆ ระบ ุ..............        

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ ข้อมลูที่ได้รำยงำนข้ำงต้นนีค้รบถ้วนและเป็นควำมจริงทกุประกำร 

ลงช่ือผู้จดัท ำ _____________________________________________________ 

  (           ) 


