หลักเกณฑ์และการจัดทารายงานการมีส่วนได้เสีย
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดาเนินการตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการถ่ายเทผลประโยชน์
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้
(2) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 89/7 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดในการดาเนินกิจการของบริษัท กรรมการและ
ผู้ บริ ห าร ต้ อ งปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บผิด ชอบ ความระมั ด ระวั ง และความซื่ อสั ต ย์สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุน้
มาตรา 89/14 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัท
ทราบ ถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อ ง กรณีเป็นส่วนได้ เ สี ยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มาตรา 89/16 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสาเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 2 / 2552 คณะกรรมการกากับตลาดทุนได้ออก
ประกาศ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามตาม
มาตรา 89/14 ให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละบริษัท
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.12/2552 สานักงาน
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ได้ อ อกประกาศฉบั บ นี้ เ พื่ อ ก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดทาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบ

บัญชีของบริษัทมหาชนจากัดที่มีหลักทรัพย์ก ระจายสู่ผู้ลงทุนในวงกว้าง ให้สอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งเป็น
เครื่องมือเบื้องต้นในการติดตามความเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ใน
ต าแหน่ ง หรื อ ฐานะที่ อ าจล่ ว งรู้ ข้ อ มู ล ภายใน (Inside information) ของบริ ษั ท และอาจหา
ประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป อย่างไรก็ตาม การได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวในบางลักษณะเป็นที่ชัดเจนว่าไม่สัมพันธ์กับการใช้
ข้ อ มู ล ภายในของบริษั ท จึ ง ได้ กาหนดกรณี ที่ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งรายงานการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ โดยใช้ประกาศฉบับนี้แทนประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.14/2540 เรื่อง การจัดทาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2540
มาตรา 59 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร ตามที่
สานักงานประกาศกาหนด และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 มาตรา 33
หรือมาตรา 34 จัดทาและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุ นิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ ในบริษัทนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ดังกล่าวต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนดด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ กากับตลาดทุน
มาตรา 88 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ)
กาหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบ โดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาชื่อคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการใน
สัญญานั้น (ถ้ามี)
- ถือหุน้ หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
ระหว่าง รอบปีบัญชี (ถ้ามี)

นิยาม
“บริษัท” หมายถึง “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)”
“บริษัทย่อย” ตามมาตรา 89/1 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หมายความว่า
(ก) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่บริษัทมีอานาจควบคุมกิจการ
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่บริษัทย่อยตาม (ก) มีอานาจควบคุมกิจการ
(ค) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่อยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการต่อเป็นทอดๆ
โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (ข)
“บริษัทในเครือ” ตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนฯ “บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทมหาชนจากัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
บริ ษั ท เอกชนหรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด บริ ษั ท ใดบริ ษั ท หนึ่ ง หรื อ หลายบริ ษั ท ในลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
1) บริษัทหนึ่งมีอานาจควบคุม เกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่ งมีอานาจ
จัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
2) บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว ใน
กรณีที่บริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท หรือบริษัทแรก
และ/หรือบริษัทในเครือ ในลาดับชั้นแรกและ/หรือในชั้นต่อๆ ไป บริษัทเดียว หรือ
หลายบริษั ทถื อ หุ้ น ของบริษั ท ใดมี จ านวนรวมกั น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละห้ า สิ บของหุ้ น ที่
ออกจาหน่ายแล้วให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแรกด้วย
“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อ
จากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุก
ราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
“บุ ค คลที่ เ กี่ย วโยงกัน ” ตามมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลั ก ทรั พ ย์ฯ หมายความว่ า บุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้
หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(ข) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลตาม (ก)
(ค) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอานาจควบคุมกิจการ
(ง) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
“ผู้มีอานาจควบคุม ” ตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หมายถึง บุคคลที่มีอานาจ
ควบคุมกิจการ กล่าวคือ
- ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
- ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม
- ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ ไม่ว่า
โดยตรงหรืออ้อม
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง การทาธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง" หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้
(ก) ผู้บริหารของบริษัท
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(ค) ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติ
สนิทอื่น
(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอานาจควบคุมหรือมีส่วน
ได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสาคัญ

วิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ดาเนินการดังนี้
1. ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัท (เลขานุการบริษัท) ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของ
ตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เ กี่ ยวข้อ งกับการบริ หารจั ด การ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหาร (ตามเอกสารแนบ) ดังนี้
1.1 รายงานในครั้งแรก : ให้รายงานภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง
1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
1.3 บริษัทจะมีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทบทวนแบบรายงานดังกล่าว ปีละ 2 ครั้ง
2. ให้เลขานุการบริษัท ดาเนินการดังนี้
2.1 จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
รายงานนั้น
2.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
2.3 ให้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี แบบ 56-1 และรายงานประจาปี แบบ 56-2 (ANNUAL REPORT)

บทกาหนดโทษ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายกาหนดดังนี้
มาตรา 281/2 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรา 89/7 จนเป็นเหตุให้
บริษัทได้รับความเสียหายหรือทาให้ ตนเองหรือผู้อื่นได้ รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรื อ ไม่
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจานวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่
ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทาโดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าว
ต้องไม่ต่ากว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 281/3 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 89/14 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา 281/5 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้เลขานุการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่
กาหนดตามมาตรา 89/15 (1) (2) หรือ (3) หรือมาตรา 89/16 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท
มาตรา 203 ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กาหนดให้กรรมการบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา
88 หรือปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท
มาตรา 275 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กาหนดตามมาตรา 59
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยัง
มิได้ปฏิบัติให้ถกู ต้อง

