
    
หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

1. วัตถุประสงค์:  
เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ให้

เป็นไปตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนให้บริษัททรำบถึงกำรมีส่วนได้เสีย
ของตนหรือของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย ดังนี้ 

(1) เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรำยกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และอำจน ำไปสู่กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ นอกจำกน้ี กำร
ที่กรรมกำรและผู้บริหำรต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมระมัดระวังและซื่อสตัย์สจุริต (fiduciary duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไมม่ี
ส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ 

(2) เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมดูแลกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท หรือของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมกำรและผู้บริหำร ของบริษัทรำยงำนกำรมี
ส่วนได้เสียดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด  

 
2. บุคคลที่มีหน้าท่ีต้องรายงานการมีส่วนได้เสียแก่บริษัท:  

พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทมีหน้ำที่ต้องรำยงำนส่วนได้เสียแก่บริษัท โดย
ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้จัดกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ ผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกับผู้ด ำรง
ต ำแหน่งระดับบริหำรรำยที่สี่ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินหรือเทียบเท่ำ 
ตำมค ำนิยำมผู้บริหำรของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

 
3. ส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติที่ต้องเปิดเผยในรายงาน:  

กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อตกลงเข้ำท ำรำยกำรใดๆ กับบริษัทและบริษัท
ในเครือ 

ทั้งนี้ กำรตกลงเข้ำท ำรำยกำร หมำยถึง กำรเข้ำไปหรือตกลงใจเข้ำท ำสัญญำหรือท ำควำมตกลงใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมเพื่อก่อให้เกิดกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ กำรให้เช่ำหรือเช่ำทรัพย์สินทรัพย์ กำรให้หรือรับบริกำร กำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน รวมทั้งกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ 

อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรและผู้บริหำรอำจพิจำรณำที่จะไม่รำยงำนส่วนได้เสีย หำกรำยกำรนั้นๆ ไม่มีนัยส ำคัญต่อกำรตัดสินใจ
และมีมูลค่ำของรำยกำรไม่เกินร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ 20 ล้ำนบำทต่อปี แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ 
และในกรณีที่เป็นรำยกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพโดยกรรมกำรอิสระมีมูลค่ำไม่เกิน 2 ล้ำนบำทต่อปี 

นอกจำกนี้ ให้เปิดเผยรำยช่ือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องของกรรมกำรและผู้บริหำรเพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำร
ตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และอำจน ำไปสู่กำร
ถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือได้ 

 



4. วิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียและก าหนดเวลาในการรายงาน:  
4.1 ให้กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนให้บริษัททรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วน

ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรอืบริษัทในเครือ โดยกรอกแบบแจ้งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสยีของกรรมกำรและ
ผู้บริหำร ดังนี ้

(ก) รำยงำนในครั้งแรก: ให้รำยงำนภำยในวันท่ี 15 มีนำคม 2562 
(ข) เมื่อกรรมกำรหรือผู้บริหำรได้รับกำรแต่งตั้งใหม่: ให้รำยงำนภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
(ค) รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรมีส่วนได้เสีย: ให้รำยงำนโดยมิชักช้ำภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

ข้อมูล โดยระบุแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่ำไร 
4.2 ให้กรรมกำรและผู้บริหำรสง่แบบแจ้งรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ให้เลขำนุกำรบริษทั 

ทันทีหรือภำยในเวลำที่ก ำหนด 
4.3 ให้เลขำนุกำรบริษัทด ำเนินกำรดังนี้ 
(ก) จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรำยงำนนั้น 
(ข) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนต่อบริษัท 
(ค) ให้เปิดเผยข้อมูลกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้อมูล

ประจ ำปี (แบบ 56-1) 
(ง) ทุกสิ้นปี ให้เลขำนุกำรบริษัทจัดท ำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ส่งให้กรรมกำรและผู้บริหำร เพื่อยืนยันควำม

ถูกต้องของข้อมูล ส ำหรับใช้เปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
ของบริษัท 

 
5. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์:  
 เพื่อเป็นกำรป้องกันและช่วยเหลือกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เนื่องจำกกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทอำจไม่
ล่วงรู้ว่ำบุคคลที่เกี่ยวข้องของตนอำจมีรำยกำรที่ท ำกับบริษัทและบริษัทในเครือ จึงก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทแจ้งข้อมูลให้แก่ฝ่ำยบัญชี
และกำรเงิน กฎหมำย จัดซื้อ และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงำนดังกล่ำวตรวจสอบควำมสัมพันธ์ของคู่ค้ำว่ำเกี่ยวข้องกับ
กรรมกำร ผู้บริหำร รวมทั้งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนเข้ำท ำรำยกำรหรือสัญญำทุกครั้ง เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใดๆ ที่
อำจเกิดขึ้น และหำกรำยกำรนั้นเป็นรำยกำรเกี่ยวโยงกันก็ให้ด ำเนินตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 กรรมกำรและผู้บริหำรผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทจะเข้ำท ำรำยกำร ห้ำมมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำหรืออนุมัติในเรื่องนั้น 

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 6.1 การรายงานส่วนได้เสีย 

• พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
มาตรา 89/14 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนให้บริษัททรำบ ถึงกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 
กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท้ังนี้ ตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 
มาตรา 89/16 ให้เลขำนุกำรบริษัท จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ ภำยในเจ็ดวันท ำกำรนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรำยงำนนั้น 
บทลงโทษ มาตรา 281/3 กรณีกรรมกำรหรือผู้บริหำรบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 89/14 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำแสนบำท 
และปรับอีกไม่เกินวันละสำมพันบำทตลอดเวลำที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 



บทลงโทษ มาตรา 281/5 เลขำนุกำรบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ก ำหนดตำมมำตรำ 89/16 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บำท 

• พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535 
มาตรา 88(1) ได้ก ำหนดให้กรรมกำรแจ้งให้บริษัททรำบกำรมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำใดๆ ที่บริษัทท ำขึ้นระหว่ำง
รอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญำ ช่ือของคู่สัญญำและส่วนได้เสียของกรรมกำรในสัญญำนั้น (ถ้ำมี) โดยมิชักช้ำ 
บทลงโทษ มาตรา 203 กรรมกำรบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 88 หรือปฏิบัติตำมแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับควำมจริง ต้องระวำง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท 

• ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 2 / 2552: คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนได้ออกประกำศ เพื่อให้คณะกรรมกำร
สำมำรถก ำหนดรำยละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมตำมมำตรำ 89/14 ให้เหมำะสมกับลักษณะของแต่ละบริษัท 
 
6.2 รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

• พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
มาตรา 89/12 กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องจะกระท ำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่ำว
ได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่ำววจะเข้ำลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วย
อ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง แล้วแต่
กรณี และเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรหรือเป็นไปตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรอนุมัติไว้แล้ว 

(2)  กำรให้กู้ยืมเงินตำมระเบียบสงเครำะห์พนักงำนและลูกจ้ำง 
(3)  ธุรกรรมที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยมีสถำนะเป็น 
 (ก) บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของบริษัทย่อย หรือ 
 (ข) บริษัทย่อยที่กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่

เกินจ ำนวนอัตรำ หรือมีลักษณะตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 
(4)  ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่ำไม่เกินจ ำนวนหรืออัตรำที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 
 

6.3 การรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ 

• พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
มาตรา 59 ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร ตำมที่ส ำนักงำนประกำศก ำหนด และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ตำมมำตรำ 32 หรือมำตรำ 33 มีหน้ำทีจ่ัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์และสญัญำซื้อขำยลว่งหน้ำของตน คู่สมรส 
หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภรรยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำนประกำศก ำหนด 
บทลงโทษ มาตรา 275 ผู้ที่ท ำหน้ำท่ีจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนตำมมำตรำ 59 ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 59 หรือฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์หรือวิธีกำรที่ก ำหนดตำมมำตรำ 59 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำแสนบำท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบำท 
ตลอดเวลำที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

• พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน พ.ศ. 2535 
มาตรา 88 (2) ก ำหนดให้กรรมกำรแจ้งให้บริษัททรำบถึงกำรถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจ ำนวนทั้งหมดที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่ำงรอบปีบัญชี (ถ้ำมี) 
บทลงโทษ มาตรา 203 กรรมกำรบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 88 หรือปฏิบัติตำมแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับควำมจริง ต้องระวำง
โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท 



• ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.12/2552: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้ออกประกำศฉบับนี้เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์
ของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมหำชนจ ำกัดที่มีหลักทรัพย์กระจำยสู่ผู้ลงทุนในวงกว้ำง ให้สอดคล้องตำม
เจตนำรมณ์ของมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นเครื่องมือเบื้องต้นในกำร
ติดตำมควำมเคลื่อนไหวกำรถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่ำวซึ่งอยู่ในต ำแหน่งหรือฐำนะที่อำจล่วงรู้ข้อ มูลภำยใน (Inside 
information) ของบริษัท และอำจหำประโยชน์จำกข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นกำรทั่วไป อย่ำงไรก็ตำม กำรได้มำ
หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่ำวในบำงลักษณะเป็นที่ชัดเจนว่ำไม่สัมพันธ์กับกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท จึง
ได้ก ำหนดกรณีที่ไม่จ ำเป็นต้องรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยใช้ประกำศฉบับนี้แทนประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรัพย์ ที่ สจ.14/2540 เรื่อง กำรจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ 
ลงวันท่ี 12 พฤษภำคม 2540 

7. ผลบังคับใช้:  
ตั้งแต่วันท่ี 28 กุมภำพันธ ์2562 เป็นต้นไป 
 

 

        

 


