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บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
หลกัเกณฑ์และวธิีกำรรำยงำนส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร 

(เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร) 
 

1. วตัถุประสงค์ 

1.1 เพื่อใหบ้ริษทัมีขอ้มูลประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้ 

1.2 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั หรือของบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์น้ีข้ึน เพ่ือ
ก าหนดวธีิการรายงานส่วนไดเ้สียและใหบ้ริษทัมีขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนไดเ้สียและรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงจะช่วยให้บริษทั กรรมการ และผูบ้ริหาร ท า
หนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดและป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. บุคคลทีม่หีน้ำทีต้่องรำยงำนส่วนได้เสียแก่บริษัท 

 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานส่วนไดเ้สียแก่บริษทั 
โดยผูบ้ริหารหมายถึง ผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสาย
งานบญัชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ตามนิยามผูบ้ริหารของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

3. กฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

มำตรำ 89/7 ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ก าหนดในการด าเนินกิจการของบริษทั กรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบริษทัมติคณะกรรมการตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 มำตรำ 89/14 ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบ  ถึงการมีส่วนได้
เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง กรณีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการกากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

มำตรำ 89/16 ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทั จดัส่งสาเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 
ใหป้ระธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเจ็ดวนัทาการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ. 2/2552 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดอ้อกประกาศ เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามตามมาตรา 89/14 ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของแต่ละบริษทั 
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ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ สจ. 12/2552 ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ไดอ้อกประกาศฉบับน้ีเพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือ
หลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหลกัทรัพยก์ระจายสู่ผูล้งทุนในวงกวา้ง ให้
สอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
เบ้ืองตน้ในการติดตามความเคล่ือนไหวการถือหลกัทรัพยข์องบุคคลดงักล่าวซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งหรือฐานะท่ีอาจล่วงรู้ขอ้มูล
ภายใน (Inside information) ของบริษทั และอาจหาประโยชน์จากขอ้มูลนั้น ก่อนท่ีขอ้มูลจะเปิดเผยเป็นการทัว่ไป อยา่งไร
ก็ตาม การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องบุคคลดงักล่าวในบางลกัษณะเป็นท่ีชดัเจนวา่ไม่สัมพนัธ์กบัการใช้
ขอ้มูลภายในของบริษทั จึงไดก้ าหนดกรณีท่ีไม่จ าเป็นตอ้งรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย ์โดยใชป้ระกาศฉบบั
น้ีแทนประกาศสานกังานคณะกรรมการกากบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 14/2540 เร่ือง การจดัท าและเปิดเผย
รายงานการถือหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2540 

มำตรำ 59 ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ก าหนดใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งบริหาร ตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
และผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 จดัท าและเปิดเผยรายงานการถือ
หลกัทรัพยข์องตนและของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ซ่ึงถือหลกัทรัพยใ์นบริษทันั้น ตลอดจนการเปล่ียนแปลง
การถือหลกัทรัพยด์ังกล่าวต่อส านักงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานประกาศก าหนดดว้ยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

มำตรำ 88 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ) ก าหนดให้กรรมการตอ้งแจง้ให้
บริษทัทราบโดยมิชกัชา้เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

 มีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใด ๆ ท่ีบริษทัท าข้ึนระหวา่งรอบปีบญัชี โดยระบุขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัลกัษณะของสญัญา ช่ือคู่สญัญา ส่วนไดเ้สียของกรรมการในสญัญานั้น (ถา้มี) 

 ถือหุ้นหรือหุ้นกูใ้นบริษทัและบริษทัในเครือ โดยระบุจ านวนทั้งหมดท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในระหว่างรอบปี
บญัชี (ถา้มี) 

4. ค ำนิยำม 

(1) “บริษทั” หมายถึง บริษทั ชโย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
(2) “บริษทัยอ่ย” หมายถึง ตามมาตรา 89/1 ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ หมายความวา่ 

(ก) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุมกิจการ  
(ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบริษทัยอ่ยตาม (ก) มีอ านาจ
ควบคุมกิจการ  
(ค) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีอยู่ภายใตอ้  านาจควบคุม
กิจการต่อเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการอยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมกิจการ
ของบริษทัยอ่ยตาม (ข) 

(3) “ผูบ้ริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกนบัต่อ
จากผูบ้ริหารสูงสุดลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึน
ไปหรือเทียบเท่า 
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(4) “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั” หมายถึง ตามมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ หมายความว่า บุคคลท่ีมี

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(ก)  บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษทั และในกรณีท่ีบุคคลนั้น
เป็นนิติบุคคลใหห้มายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นดว้ย  
(ข)  คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลตาม (ก)  
(ค)  นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอ านาจควบคุมกิจการ  
(ง)  บุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 

(5) “ผูมี้อ านาจควบคุม” หมายถึง ตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม
กิจการ กล่าวคือ 
(ก) ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกวา่ร้อยละ 50 ของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  
(ข)  ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่ว่าโดยตรง
หรือออ้ม 
(ค)  ควบคุมการแต่งตั้ งหรือถอดถอนกรรมการตั้ งแต่ก่ึงหน่ึงของ
คณะกรรมการ ไม่วา่โดยตรงหรือออ้ม  

(6) “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” หมายถึง การท าธุรกรรมระหว่างบริษทัหรือบริษทัย่อยกับกรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

(7) “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” หมายถึง บุคคลดงัต่อไปน้ี 
(ก) ผูบ้ริหารของบริษทั  
(ข) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  
(ค) ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  
(ง) บุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา 
มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอ่ืน  
(จ) นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอ านาจ
ควบคุมหรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืนใด ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มอย่างมี
นยัส าคญั 
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5. วธีิกำรรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วข้อง 

5.1  ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานให้บริษทั (เลขานุการบริษทั) 
ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง กรณีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย โดยกรอกแบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี  
5.1.1  รายงานในคร้ังแรก: รายงานภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  
5.1.2  รายงานการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย: รายงานภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล  
5.1.3  บริษทัจะมีการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทบทวนแบบรายงานดงักล่าว ปีละ 1 คร้ัง  

5.2 ใหเ้ลขานุการบริษทั ด าเนินการดงัน้ี  
5.2.1  จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น  
5.2.2  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีกรรมการและผูบ้ริหารรายงานต่อบริษทั  
5.2.3  ให้เปิดเผยขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แบบ 56-1 

และรายงานประจ าปี แบบ 56-2 (ANNUAL REPORT) 

6. บทก ำหนดโทษ 

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายก าหนดดงัน้ี 
มำตรำ 281/2 ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ก าหนดให้กรรมการหรือผูบ้ริหารผูใ้ดไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต ตามมาตรา 89/7 จนเป็นเหตุให้บริษทัไดรั้บความเสียหายหรือท าให้ตนเองหรือผูอ่ื้น
ไดรั้บประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินจ านวนค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ แต่ทั้งน้ีค่าปรับดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากวา่หา้แสนบาท  
ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดตามวรรคหน่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองเท่าของ
ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บ แต่ทั้งน้ีค่าปรับดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากวา่หน่ึงลา้นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มำตรำ 281/3 ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ก าหนดให้กรรมการหรือผูบ้ริหารบริษทัผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 89/14 ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละสามพนับาทตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

มำตรำ 281/5 ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ก าหนดให้เลขานุการบริษทัผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดตามมาตรา 89/15 (1) 
(2) หรือ (3) หรือมาตรา 89/16 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

มำตรำ 203 ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ ก าหนดให้กรรมการบริษทัคนใดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 88 หรือปฏิบติัตามแต่ไม่
ครบถว้นหรือไม่ตรงกบัความจริง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มำตรำ 275 ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ก าหนดใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารบริษทัผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 59 หรือฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑห์รือวธีิการท่ีก าหนดตามมาตรา 59 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่
เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 
 


