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บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

รายงานการมีสวนไดเสยีของกรรมการและผูบริหาร1 

วันที่รายงาน  

ช่ือ/ ช่ือสกุลผูรายงาน  

ตําแหนง3  

การแจงขอมูล2  แจงขอมูลครั้งแรก         แจงการเปล่ียนแปลงครั้งที่.................. 

 

สวนที่ (1) : รายงานตามมาตรา 89/14 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศที่
เกี่ยวของ4  

 

(1.) สวนไดเสียของตน6  มี          ไมมี  
(1.1) เม่ือวันที่...........................................................  

ขาพเจา มีสวนไดเสียที่เก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ดังนี้ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 (1.2) เม่ือวันที่...........................................................  

ขาพเจา มีสวนไดเสียที่เก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทยอย7 ดังนี้ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

(2.) สวนไดเสียของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ8  มี          ไมมี  
(2.1) เม่ือวันที่...........................................................  

บุคคลที่มีความเก่ียวของของขาพเจาคือ ........................................................  

มีสวนไดเสียที่เก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ดังนี้ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 (2.2) เม่ือวันที่...........................................................  

บุคคลที่มีความเก่ียวของของขาพเจาคือ ........................................................  

มีสวนไดเสียที่เก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทยอย ดังนี้ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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สวนที่ (2) : รายงานตามมาตรา 88 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 25359 (ตองรายงานโดยไมชักชา)  
 มี          ไมมี  

(1.) เม่ือวันที่.................................... ขาพเจา มีสวนไดเสียโดยตรงในสัญญาที่บริษัททําขึ้น ดังนี้  

  (1) ชื่อสัญญา :   ................................................................................. 

  (2) ชื่อคูสัญญา :   ............................................................................... 

  (3) วันที่ทําสัญญา : ......................................................................... 

  (4) ลักษณะของสัญญา :   ................................................................... 

  (5) ลักษณะของสวนไดเสีย :   .............................................................. 

 (2.) เม่ือวันที่................................... ขาพเจา มีสวนไดเสียโดยออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้น ดังนี้ 

  (1) ชื่อสัญญา :   ................................................................................. 

  (2) ชื่อคูสัญญา :   ............................................................................... 

  (3) วันที่ทําสัญญา : ......................................................................... 

  (4) ลักษณะของสัญญา :   ................................................................... 

  (5) ลักษณะของสวนไดเสีย :   .............................................................. 

สวนที่ (3) : รายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทและบริษัทในเครือ (รายงานตามแบบ 59-1 และ 59-2 ใหสํานักงาน     
ก.ล.ต. ทราบแลว ตองรายงานในแบบฟอรมนี้ใหบริษัททราบดวย)     มี          ไมมี  

ขาพเจาถือหลักทรัพยดังนี้ หนวย วัน / เดือน / ป เพิ่มข้ึน ลดลง คงเหลือ 

(1.) การถือหลักทรัพยในบริษัท      

    (1.1) หุนสามัญ หุน ………………. ………………. ……………… ……………….. 

    (1.2) ใบสําคัญแสดงสิทธิ หนวย ………………. ………………. ……………… ……………….. 

    (1.3) อื่นๆ ระบุ....................... .......... ………………. ………………. ……………… ……………….. 

(2.) การถือหลักทรัพยบริษัทในเครือ10 

    (2.1) บริษัท................................................................. 

         (2.1.1) หุนสามัญ หุน ………………. ………………. ……………… ……………….. 

         (2.1.2) ใบสําคัญแสดงสิทธิ หนวย ………………. ………………. ……………… ……………….. 

         (2.1.3) อื่นๆ ระบุ............... .......... ………………. ………………. ……………… ……………….. 

    (2.2) บริษัท............................................................... 

         (2.2.1) หุนสามัญ หุน ………………. ………………. ……………… ……………….. 

         (2.2.2) ใบสําคัญแสดงสิทธิ หนวย ………………. ………………. ……………… ……………….. 

         (2.2.3) อื่นๆ ระบุ............... .......... ………………. ………………. ……………… ……………….. 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่รายงานขางตนนี้ครบถวนและเปนความจริงทุกประการ 

ลงนามรับรอง……………………………………………... 

ชื่อผูรายงาน (.……………………………………………..) 

ตําแหนง………………………………………………….…  

ลงนามรับทราบ…………………………………………… 

                                 (นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน) 

                                             เลขานุการบริษัท 
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คําอธิบายวิธีการกรอกแบบรายงานการมีสวนไดเสีย: 

(1.) รายงานการมีสวนไดเสียน้ี รวมหนาท่ีของกรรมการและผูบริหารตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนฯ) และ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ) 

(2.) โปรดระบุวาเปนการแจงคร้ังแรก หรือแจงเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง โดยระบุคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลงดวย เพ่ือความสะดวกในการ

จัดเก็บขอมูล 

(3.) ตําแหนง : ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ผูซึ่งมีหนาท่ีรายงาน คือกรรมการบริษัท และผูบริหาร (เฉพาะผูท่ีมีตําแหนงกรรมการ

ผูจัดการ และผูท่ีมีตําแหนงรองลงมา รวม 4 คน แตหากลําดับชั้นท่ีนับได 4 คน มีผูอื่นอยูในลําดับชั้นน้ันดวย  ก็ใหหมายรวมถึง

ผูท่ีอยูในลําดับชั้นเดียวกันน้ันดวยท้ังหมด) 

(4.) มาตรา 89/14 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตน

หรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ กรณีเปนสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย ท้ังน้ี 

ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  

(5.) มาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ กําหนดใหเลขานุการบริษัท จัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ให

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันท่ีบริษัทไดรับรายงานน้ัน 

บทกําหนดโทษ : มาตรา 281/3 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ กรรมการหรือผูบริหารบริษัทผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 89/14 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 

(6.) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2552  กําหนดใหบริษัทจัดทําหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตามท่ีเหมาะสม

ขึ้นเอง เลขานุการบริษัทควรใหกรรมการและผูบริหารจัดทําแบบรายงานการมีสวนไดเสียน้ีโดยเร็ว และมีหนาท่ีสงสําเนา

รายงานน้ีใหประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน ทุกคร้ังนับแตไดรับแจงจากกรรมการ และ/

หรือ ผูบริหาร  

(7.) มาตรา 89/1  ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ  “บริษัทยอย” หมายความวา 

(1)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุมกิจการ 

(2)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีบริษัทยอยตาม (1) มีอํานาจควบคุมกิจการ 

(3)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีอยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการตอเปนทอดๆ โดยเร่ิมจากการอยูภายใตอํานาจ

ควบคุมกิจการของบริษัทยอยตาม (2) 

“อํานาจควบคุมกิจการ” หมายความวา 

(1)   การถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลน้ัน 

(2)   การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในท่ีประชุมผูถือหุนของนิติบุคคลหน่ึงไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือไมวา

เพราะเหตุอื่นใด 

(3)   การมีอํานาจควบคุมการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการต้ังแตกึ่งหน่ึงของกรรมการทั้งหมด ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

(8.) มาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ “บุคคลท่ีมีความเก่ียวของ” หมายความวา บุคคลท่ีมีความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะ

หน่ึงตอไปน้ี 

(1) บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีท่ีบุคคลน้ันเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงกรรมการของนิติ

บุคคลน้ันดวย 

(2) คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลตาม (1) 

(3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอํานาจควบคุมกิจการ 

(4) บุคคลอื่นท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 



  

4 

 

เม่ือบุคคลใดกระทําการดวยความเขาใจหรือความตกลงวา หากบริษัททําธุรกรรมที่ใหประโยชนทางการเงินแกบุคคล

ดังกลาว กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) จะไดรับประโยชนทางการเงินดวย ใหถือวาบุคคลดังกลาวเปน

บุคคลท่ีมีความเก่ียวของสําหรับการทําธุรกรรมน้ัน 

(9.) มาตรา 88  ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ใหกรรมการแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชาเม่ือมีกรณีดังตอไปน้ี 

(1)  มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใด ๆ ท่ีบริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี โดยระบุขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลักษณะของสัญญา ชื่อของคูสัญญาและสวนไดเสียของกรรมการในสัญญาน้ัน (ถามี) 

(2)  ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจํานวนท้ังหมดท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในระหวางรอบปบัญชี (ถามี) 
 

บทกําหนดโทษ : มาตรา 203 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กรรมการบริษัทคนใดไมปฏิบัติตามมาตรา 88 หรือ
ปฏิบัติตามแตไมครบถวนหรือไมตรงกับความจริง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

 

(10.) กฎกระทรวงพาณิชย ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ 

“บริษัทในเครือ” หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดบริษัทหน่ึง ซึ่งมีความสัมพันธกับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจํากัด

บริษัทใดบริษัทหน่ึงหรือหลายบริษัทในลักษณะดังตอไปน้ี  

(1) บริษัทหน่ึงมีอํานาจควบคุมเกี่ยวกับการแตงต้ังและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจจัดการท้ังหมดหรือโดยสวนใหญของ

อีกบริษัทหน่ึง 

(2) บริษัทหน่ึงถือหุนในอีกบริษัทหน่ึงเกินกวารอยละหาสิบของหุนท่ีออกจําหนายแลว ในกรณีท่ีบริษัทแรกและ/หรือบริษัท

ในเครือบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท หรือบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือในลําดับชั้นแรกและ/หรือในชั้นตอ ๆ ไป 

บริษัทเดียว หรือหลายบริษัทถือหุนของบริษัทใดมีจํานวนรวมกันเกินกวารอยละหาสิบของหุนท่ีออกจําหนายแลวใหถือ

วาบริษัทน้ันเปนบริษัทในเครือของบริษัทแรกดวย 

(11.)  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี สจ.12/2552 กําหนดหลักเกณฑการจัดทําและ

เปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีหลักทรัพยกระจายสูผู

ลงทุนในวงกวาง ใหสอดคลองตามเจตนารมณของมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ซึ่งเปนเคร่ืองมือเบื้องตนในการติดตามความเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพยของบุคคลดังกลาวซึ่งอยูในตําแหนงหรือฐานะท่ีอาจ

ลวงรูขอมูลภายใน (Inside information) ของบริษัท และอาจหาประโยชนจากขอมูลน้ันกอนท่ีขอมูลจะเปดเผยเปนการท่ัวไป 

อยางไรก็ตาม การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบุคคลดังกลาวในบางลักษณะเปนท่ีชัดเจนวาไมสัมพันธกับการใช

ขอมูลภายในของบริษัท จึงไดกําหนดกรณีท่ีไมจําเปนตองรายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพย โดยใชประกาศฉบับน้ีแทน

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สจ.14/2540 เร่ือง การจัดทําและเปดเผยรายงาน

การถือหลักทรัพย ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2540 

(12.) มาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ กําหนดใหกรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงบริหาร ตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด และ

ผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 จัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย

ของตนและของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพยในบริษัทน้ัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพยดังกลาวตอสํานักงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน 

บทกําหนดโทษ : มาตรา 275 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ กําหนดใหกรรมการหรือผูบริหารบริษัทผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรา 59 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือวิธีการที่กําหนดตามมาตรา 59 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 


