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หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

เพ่ือให้เป�นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนด

หลักเกณฑ์น้ีข้ึน เพ่ือกำหนดวิธีการรายงานส่วนไดเ้สยี และให้บริษัทมีข้อมูลท่ีจำเป�นในการตดิตามดูแลการมสี่วนได้เสียและรายการ

ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหาร ทำหน้าท่ี

เป�นไปตามกฎหมายท่ีกำหนดและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1. วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเก่ียวกับการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งเป�นรายการท่ี

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได ้

• เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวข้อง 

 

2. บุคคลท่ีมีหน้าท่ีต้องรายงานส่วนได้เสียแก่บริษัท 

•  ผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ีเก่ียวข้องกำหนด หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรง

ตำแหน่งระดับบริหารสีร่ายแรกนับต่อจากผู้จดัการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับ

บริหารรายท่ีสี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดบับริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป�น

ระดับผู้จัดการฝา่ยข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

3. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

• มาตรา 89/7 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหาร ต้อง

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผดิชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสตัย์สุจรติ รวมท้ังต้องปฏิบัติ ให้เป�นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทมติคณะกรรมการตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

• มาตรา 89/14 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารต้องรายงานให้บริษัททราบ ถึงการมี

ส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง กรณเีป�นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการกิจการ

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

กำหนด 

• มาตรา 89/16 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมสี่วนได้เสียตาม

มาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเจด็วันทาการนับแต่วันท่ี

บริษัทไดร้ับรายงานน้ัน 

• ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 2/2552 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศ เพ่ือให้

คณะกรรมการสามารถกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
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กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เป�นไปตามตามมาตรา 89/14 ให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่

ละบริษัท 

• ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี สจ. 12/2552 สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศฉบับน้ีเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำ

และเป�ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนจำกัดท่ีมี

หลักทรัพย์กระจายสู่ผูล้งทุนในวงกว้าง ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป�นเครื่องมือเบ้ืองต้นในการติดตามความเคลื่อนไหวการถือ

หลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะท่ีอาจล่วงรูข้้อมูลภายใน (Inside information) ของ

บริษัท และอาจหาประโยชน์จากข้อมูลน้ัน ก่อนท่ีข้อมูลจะเป�ดเผยเป�นการท่ัวไป อย่างไรก็ตาม การไดม้าหรือ

จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวในบางลักษณะเป�นท่ีชัดเจนว่าไมส่ัมพันธ์กับการใช้ข้อมูลภายในของ

บริษัท จึงได้กำหนดกรณีท่ีไม่จำเป�นต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยใช้ประกาศฉบับน้ีแทน

ประกาศสานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สจ. 14/2540 เรื่อง การจัดทำและ

เป�ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย ์ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2540 

• มาตรา 59 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้จดัการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามท่ีสำนักงาน

ประกาศกำหนด และผูส้อบบัญชีของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 จัดทำ

และเป�ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรท่ียังไมบ่รรลุนิตภิาวะ ซึ่งถือหลกัทรัพย์

ในบริษัทน้ัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวตอ่สำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

• มาตรา 88 ตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ) กำหนดให้กรรมการ

ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปน้ี 

 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ท่ีบริษัททำข้ึนระหว่างรอบป�บัญชี โดยระบุ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสญัญา ช่ือคู่สัญญา ส่วนไดเ้สียของกรรมการในสัญญาน้ัน (ถ้ามี) 

 ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนท้ังหมดท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในระหว่าง

รอบป�บัญชี (ถ้ามี) 

4. คำนิยาม  

คำนิยาม หมายถึง 

“บริษัท” บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 

“บริษัทย่อย” ตามมาตรา 89/1 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หมายความวา่ 

(ก) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ 

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทย่อยตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกจิการ 

(ค) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อเป�นทอด ๆ โดยเร่ิม

จากการอยูภ่ายใต้อำนาจควบคุมกจิการของบริษัทย่อยตาม (ข) 
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คำนิยาม หมายถึง 

“ผู้บริหาร” กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนบัต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซ่ึง

ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้

ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป�นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

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

ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้

(ก)  บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่บุคคลนั้นเป�นนิติบุคคลให้หมายความ

รวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

(ข)  คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม 

(ก) 

(ค)  นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอำนาจควบคุมกจิการ 

(ง)  บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 

“ผู้มีอำนาจควบคุม” ตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ 

(ก) ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธอิอกเสียงทั้งหมด

ของนิติบุคคลนั้น 

(ข)  ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม 

(ค)  ควบคุมการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการต้ังแต่กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ ไม่ว่าโดยตรงหรือ

อ้อม 

“รายการที่เกีย่วโยงกัน” การทำธุรกรรมระหวา่งบริษัทหรือบริษทัย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” บุคคลดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้บริหารของบริษัท 

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหติ ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับ

บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงได้แก่ บดิา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น 

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมอีำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอยา่งมีนัยสำคัญ 

 

5. การรายงาน 

5.1 กำหนดให้กรรมการและผู้บรหิารรายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

กรณีเป�นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมี

ส่วนไดเ้สียของกรรมการและผู้บรหิาร (ตามเอกสารแนบ) ดังน้ี 

1. รายงานในครั้งแรก : ให้รายงานภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันท่ีเกิดรายการการมีส่วนไดเ้สีย 

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลีย่นแปลงครั้งท่ีเท่าใดไว้ด้วย 
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5.2 กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมสี่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ให้เลขานุการบริษัท

ทันที หรือภายในเวลาท่ีกำหนด 

5.3 เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังน้ี 

1. จัดส่งสำเนารายงานการมสี่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทรายภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงานน้ัน 

2. เก็บรักษารายงานการมสี่วนได้เสียท่ีกรรมการและผู้บรหิารรายงานตอ่บริษัท 

3. เป�ดเผยข้อมูลการมสี่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายการข้อมูลประจำป� (แบบ 56-1) 

6. บทกำหนดโทษ 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดดังน้ี 

6.1 มาตรา 281/2 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการหรอืผู้บริหารผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 

ความระมัดระวัง และความซื่อสตัย์สุจรติ ตามมาตรา 89/7 จนเป�นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรอืทำให้ตนเองหรือ

ผู้อ่ืนไดร้ับประโยชน์จากการฝ่าฝ�นหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือ

ประโยชน์ท่ีได้รับ แต่ท้ังน้ีค่าปรับดงักล่าวต้องไม่ตำ่กว่าห้าแสนบาท  

ในกรณีท่ีผู้กระทำความผิดตามวรรคหน่ึงได้กระทำโดยทุจรติ ต้องระวางโทษจำคุกไมเ่กินห้าป�หรือปรบัไม่เกินสองเท่าของ

ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน หรือประโยชน์ท่ีได้รับ แต่ท้ังน้ีค่าปรับดังกลา่วตอ้งไม่ต่ำกว่าหน่ึงล้านบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

6.2 มาตรา 281/3 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการหรอืผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา 89/14 ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาท่ียังมไิด้ปฏิบัติใหถู้กต้อง 

6.3 มาตรา 281/5 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีกำหนดตามมาตรา 

89/15 (1) (2) หรือ (3) หรือมาตรา 89/16 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหน่ึงแสนบาท 

6.4 มาตรา 203 ตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทคนใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา 88 หรือปฏิบัติ

ตามแตไ่ม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

6.5 มาตรา 275 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการหรือผูบ้ริหารบริษัทผู้ใดฝ่าฝ�นหรือไม่ปฏบัิติตามมาตรา 59 

หรือฝ่าฝ�นหรือไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการท่ีกำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และ

ปรับอีกไมเ่กินวันละหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังมไิด้ปฏิบัติให้ถูกตอ้ง 
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