
 

 

 

วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการท่ีเกี่ยว
โยงกัน ซึ่งเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการถ่ายเทผลประโยชน์
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้  
(2) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
มาตรา 89/7 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ก าหนดในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการและ
ผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมท้ังต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ 
มาตรา 89/14 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัท
ทราบ ถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
มาตรา 89/16 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ก าหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งส าเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 2 / 2552 คณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ออก
ประกาศ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามตาม
มาตรา 89/14 ให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละบริษัท 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.12/2552 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศฉบับนี้เพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบ

หลักเกณฑ์และการจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสีย 



 

บัญชีของบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีมีหลักทรัพย์กระจายสู่ผู้ลงทุนในวงกว้าง ให้สอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งเป็น
เครื่องมือเบ้ืองต้นในการติดตามความเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ใน
ต าแหน่งหรือฐานะท่ีอาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) ของบริษัท และอาจหา
ประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนท่ีข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการท่ัวไป อย่างไรก็ตาม การได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวในบางลักษณะเป็นท่ีชัดเจนว่าไม่สัมพันธ์กับการใช้
ข้อมูลภายในของบริษัท จึงได้ก าหนดกรณีท่ีไม่จ าเป็นต้องรายงานการได้มาหรือจ าหน่าย
หลักทรัพย์ โดยใช้ประกาศฉบับนี้แทนประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สจ.14/2540 เร่ือง การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 12 
พฤษภาคม 2540 
มาตรา 59 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ตามท่ี
ส านักงานประกาศก าหนด และผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 มาตรา 33 
หรือมาตรา 34 จัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรท่ียัง
ไม่บรรลุ นิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ดังกล่าวต่อส านักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานประกาศก าหนดด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ก ากับตลาดทุน 
มาตรา 88 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ) 
ก าหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบ โดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ท่ีบริษัทท าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี 

โดยระบุข้อเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสัญญาชื่อคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการใน
สัญญานั้น (ถ้ามี) 

- ถือหุน้หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจ านวนท้ังหมดท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
ระหว่าง รอบปีบัญชี (ถ้ามี) 

  



 

นิยาม 

“บริษัท” หมายถึง “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)” 

“บริษัทย่อย” ตามมาตรา 89/1 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หมายความว่า 
(ก) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีบริษัทมีอ านาจควบคุมกิจการ 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีบริษัทย่อยตาม (ก) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(ค) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีอยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการต่อเป็นทอดๆ 

โดยเร่ิมจากการอยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (ข) 

“บริษัทในเครือ” ตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนฯ “บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทมหาชนจ ากัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจ ากัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะ
ดังต่อไปนี ้

1) บริษัทหนึ่งมีอ านาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอ านาจ
จัดการท้ังหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง 

2) บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้ว ใน
กรณีท่ีบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท หรือบริษัทแรก
และ/หรือบริษัทในเครือ ในล าดับชั้นแรกและ/หรือในชั้นต่อๆ ไป บริษัทเดียว หรือ
หลายบริษัทถือหุ้นของบริษัทใดมีจ านวนรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายแล้วให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแรกด้วย 

“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อ
จากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายท่ีสี่ทุก
ราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ตามมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หมายความว่า บุคคลท่ีมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีท่ีบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้
หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย 



 

(ข) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลตาม (ก) 

(ค) นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(ง) บุคคลอื่นท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

“ผู้มีอ านาจควบคุม” ตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจ
ควบคุมกิจการ กล่าวคือ 

- ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 

- ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม 
- ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ ไม่ว่า

โดยตรงหรืออ้อม 

“รายการท่ีเก่ียวโยงกัน” หมายถึง การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

"บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง" หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้ 
(ก) ผู้บริหารของบริษัท 
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(ค) ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
(ง) บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติ
สนิทอื่น 

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอ านาจควบคุมหรือมีส่วน
ได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญ 

  



 

วิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง  

ด าเนินการดังนี้ 
1. ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัท (เลขานุการบริษัท) ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของ
ตนหรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหาร (ตามเอกสารแนบ) ดังนี้ 

1.1 รายงานในครั้งแรก : ให้รายงานภายใน 7 วันท าการ นับจากวันท่ีได้รับแต่งตั้ง 
1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานภายใน 3 วันท าการนับแต่

วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
1.3 บริษัทจะมีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทบทวนแบบรายงานดังกล่าว ปีละ 2 ครั้ง 

 2. ให้เลขานุการบริษัท ด าเนินการดังนี้ 
2.1 จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท 

และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับ
รายงานนั้น 

2.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีกรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ 
2.3 ให้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ าปี แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี แบบ 56-2 (ANNUAL REPORT) 
  



 

บทก าหนดโทษ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายก าหนดดังนี้ 
มาตรา 281/2 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ก าหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรา 89/7 จนเป็นเหตุให้
บริษัทได้รับความเสียหายหรือท าให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจ านวนค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นหรือประโยชน์ท่ี
ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าห้าแสนบาท 
ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นหรือประโยชน์ท่ีได้รับ แต่ท้ังนี้ค่าปรับดังกล่าว
ต้องไม่ต่ ากว่าหนึ่งล้านบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
มาตรา 281/3 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ก าหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 89/14 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
มาตรา 281/5 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ก าหนดให้เลขานุการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ี
ก าหนดตามมาตรา 89/15 (1) (2) หรือ (3) หรือมาตรา 89/16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท 
มาตรา 203 ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ก าหนดให้กรรมการบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา
88 หรือปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท 
มาตรา 275 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ก าหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการท่ีก าหนดตามมาตรา 59 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียัง
มิได้ปฏิบัติให้ถกูต้อง 


