บริษทั ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรรำยงำนส่ วนได้ เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร
(เป็ นไปตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร)
1. วัตถุประสงค์
1.1
1.2

เพื่อให้บริ ษทั มีขอ้ มูลประกอบการดาเนินการตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นรายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อของบุคคลที่ มี
ความเกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง บริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้กาหนดหลักเกณฑ์น้ ี ข้ ึน เพื่อ
กาหนดวิธีการรายงานส่วนได้เสี ยและให้บริ ษทั มีขอ้ มูลที่จาเป็ นในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสี ยและรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ทา
หน้าที่เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดและป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. บุคคลทีม่ หี น้ ำทีต่ ้ องรำยงำนส่ วนได้ เสียแก่ บริษัท
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งรายงานส่ วนได้เสี ยแก่บริ ษทั
โดยผูบ้ ริ หารหมายถึง ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่ง
เทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสาย
งานบัญชีหรื อการเงินหรื อเทียบเท่า ตามนิยามผูบ้ ริ หารของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
3. กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
มำตรำ 89/7 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
มำตรำ 89/14 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบ ถึงการมีส่วนได้
เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณี เป็ นส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
มำตรำ 89/16 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14
ให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 2/2552 คณะกรรมการกากับตลาดทุนได้ออกประกาศ เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นไปตามตามมาตรา 89/14 ให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละบริ ษทั
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ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศฉบับนี้ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถื อ
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มหาชนจากัดที่มีหลักทรัพย์กระจายสู่ ผลู ้ งทุนในวงกว้าง ให้
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือ
เบื้องต้นในการติดตามความเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยูใ่ นตาแหน่งหรื อฐานะที่อาจล่วงรู ้ขอ้ มูล
ภายใน (Inside information) ของบริ ษทั และอาจหาประโยชน์จากข้อมูลนั้น ก่อนที่ขอ้ มูลจะเปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป อย่างไร
ก็ตาม การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวในบางลักษณะเป็ นที่ ชดั เจนว่าไม่สัมพันธ์กบั การใช้
ข้อมูลภายในของบริ ษทั จึงได้กาหนดกรณี ที่ไม่จาเป็ นต้องรายงานการได้มาหรื อจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยใช้ประกาศฉบับ
นี้แทนประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 14/2540 เรื่ อง การจัดทาและเปิ ดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2540
มำตรำ 59 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ ารงตาแหน่งบริ หาร ตามที่สานักงานประกาศกาหนด
และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรื อมาตรา 34 จัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั นั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
การถื อหลักทรั พย์ดังกล่าวต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สานักงานประกาศกาหนดด้วยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
มำตรำ 88 ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนฯ) กาหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้
บริ ษทั ทราบโดยมิชกั ช้าเมื่อมีกรณี ดงั ต่อไปนี้
 มีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริ ษทั ทาขึ้นระหว่างรอบปี บัญชี โดยระบุขอ้ เท็จจริ ง
เกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สญ
ั ญา ส่วนได้เสี ยของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 ถือหุ ้นหรื อหุ ้นกูใ้ นบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ โดยระบุจานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในระหว่างรอบปี
บัญชี (ถ้ามี)
4. คำนิยำม
(1) “บริ ษทั ”
(2) “บริ ษทั ย่อย”

(3) “ผูบ้ ริ หาร”

หมายถึง บริ ษทั ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายถึง ตามมาตรา 89/1 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หมายความว่า
(ก) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บริ ษทั มีอานาจควบคุมกิจการ
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บริ ษทั ย่อยตาม (ก) มีอานาจ
ควบคุมกิจการ
(ค) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่ อยู่ภายใต้อานาจควบคุ ม
กิจการต่อเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากการอยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมกิจการ
ของบริ ษทั ย่อยตาม (ข)
หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรกนับต่อ
จากผูบ้ ริ หารสูงสุดลงมา ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่ง
ระดับบริ หารรายที่ สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ง
ระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้น
ไปหรื อเทียบเท่า
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(4) “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน”

หมายถึง ตามมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หมายความว่า บุคคลที่ มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) บุคคลที่ มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษทั และในกรณี ที่บุคคลนั้น
เป็ นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
(ข) คู่สมรส บุตร หรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลตาม (ก)
(ค) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) มีอานาจควบคุมกิจการ
(ง) บุคคลอื่นที่มีลกั ษณะตามที่ คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด
(5) “ผูม้ ีอานาจควบคุม”
หมายถึง ตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หมายถึง บุคคลที่มีอานาจควบคุม
กิจการ กล่าวคือ
(ก) ถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในนิ ติบุคคลหนึ่ งเกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(ข) ควบคุ มคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นไม่ว่าโดยตรง
หรื ออ้อม
(ค) ควบคุ ม การแต่ ง ตั้ง หรื อ ถอดถอนกรรมการตั้ง แต่ ก่ ึ ง หนึ่ ง ของ
คณะกรรมการ ไม่วา่ โดยตรงหรื ออ้อม
(6) “รายการที่เกี่ยวโยงกัน”
หมายถึง การทาธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
(7) “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้
(ก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
(ข) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
(ค) ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ซึ่ งได้แก่ บิดา
มารดา คู่สมรส บุตร หรื อญาติสนิทอื่น
(จ) นิ ติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถือหุ ้น หรื อมีอานาจ
ควบคุมหรื อมีส่วนได้เสี ยอื่นใด ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมอย่างมี
นัยสาคัญ
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5. วิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร หรื อบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้ อง
5.1 ตามมาตรา 89/14 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานให้บริ ษทั (เลขานุการบริ ษทั )
ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง กรณี เป็ นส่ วนได้เสี ยที่ เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังนี้
5.1.1 รายงานในครั้งแรก: รายงานภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง
5.1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสี ย: รายงานภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
5.1.3 บริ ษทั จะมีการแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทบทวนแบบรายงานดังกล่าว ปี ละ 1 ครั้ง
5.2 ให้เลขานุการบริ ษทั ดาเนินการดังนี้
5.2.1 จัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
5.2.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานต่อบริ ษทั
5.2.3 ให้เปิ ดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แบบ 56-1
และรายงานประจาปี แบบ 56-2 (ANNUAL REPORT)
6. บทกำหนดโทษ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายกาหนดดังนี้
มำตรำ 281/2 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตามมาตรา 89/7 จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหายหรื อทาให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
ได้รับประโยชน์จากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิหน้าที่ดงั กล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิ นจานวนค่าเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นหรื อ
ประโยชน์ที่ได้รับ แต่ท้ งั นี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าห้าแสนบาท
ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทาโดยทุจริ ต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินสองเท่าของ
ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น หรื อประโยชน์ที่ได้รับ แต่ท้ งั นี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่าหนึ่งล้านบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มำตรำ 281/3 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 89/14 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มำตรำ 281/5 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่กาหนดตามมาตรา 89/15 (1)
(2) หรื อ (3) หรื อมาตรา 89/16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มำตรำ 203 ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนฯ กาหนดให้กรรมการบริ ษทั คนใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 88 หรื อปฏิบตั ิตามแต่ไม่
ครบถ้วนหรื อไม่ตรงกับความจริ ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มำตรำ 275 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กาหนดให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 59 หรื อฝ่ า
ฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์หรื อวิธีการที่กาหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่
เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงั มิได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
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