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ภาคผนวก 

คํานิยาม 
 

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 
“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  

“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง การทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความ

เก่ียวของตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย และใหรวมถึงบุคคลที่มี

ความเก่ียวของตามมาตรา 89/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งหมายถึง 

(ก) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ 

(ข) คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (ก) 

(ค) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอํานาจควบคุมกิจการ 

(ง) บุคคลใดที่กระทําการดวยความเขาใจหรือความตกลงวา หากบริษัทฯ ทําธุรกรรมที่ใหประโยชนทางการเงินแก

บุคคลดังกลาว บุคคลดังตอไปนี้ จะไดรับประโยชนทางการเงินดวย ทั้งนี้เฉพาะการทําธุรกรรมดังกลาว 

(1) กรรมการของบริษัทฯ 

(2) ผูบริหารของบริษัทฯ 

(3) บุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ 

(4) กรรมการของบุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ 

(5) คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม(1)(2)(3) หรือ (4) 

 

“บริษัทใหญ” หมายถึง 

(ก) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

(ข) บริษัทที่ถือหุนตาม (ก) เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(ค) บริษัทที่ถือหุนตอไปเปนทอดๆ โดยเร่ิมจากบริษัทที่ถือหุนในบริษัทตาม (ข) โดยการถือหุนของบริษัทดังกลาวใน

แตละทอดมีจํานวนเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น 

(ง) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทฯ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

การถือหุนของบริษัทฯ หรือของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 
 

“บริษัทยอย” หมายถึง  

(ก) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมกิจการ 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทยอยตาม (ก) มีอํานาจควบคุมกิจการ 
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(ค) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการตอเปนทอดๆ โดยเร่ิมจากการอยูภายใต

อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทยอยตาม (ข) 
 
“บริษัทรวม” หมายถึง 

(ก) บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยถือหุนรวมกันต้ังแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น 

(ข) บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยมีอํานาจในการมีสวนรวมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการ

ดําเนินงานของบริษัทแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาวและไมถือเปนบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา 

การถือหุนของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

  

“บริษัทยอยลําดับเดียวกัน” หมายถึง บริษัทยอยในลําดับเดียวกันต้ังแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนบริษัทเดียวกัน 

  

“ผูถือหุนรายใหญ” หมายถึง ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 
 

“อํานาจควบคุมกิจการ” หมายถึง 

(ก) การถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล

นั้น 

(ข) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนของนิติบุคคลหนึ่งไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

หรือไมวาเพราะเหตุอื่นใด 

(ค) การมีอํานาจควบคุมการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการต้ังแตก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด ไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม 
 

“ผูที่เกี่ยวของ” หมายถึง บุคคลหรือหางหุนสวนหมวดที่มีความสัมพันธกับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(ก)  คูสมรสของบุคคลดังกลาว 

(ข)  บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว 

(ค)  หางหุนสวนสามัญซ่ึงบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวน 

(ง)  หางหุนสวนสามัญจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด หรือ

เปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุนรวมกันเกินรอยละ30 ของหุนทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัด 

(จ)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือหางหุนสวนตาม (ค) หรือ (ง) 

ถือหุนรวมกันเกินรอยละ 30 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ 

(ฉ)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)หรือหางหุนสวนตาม (ค) หรือ (ง) 

หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 30 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(ช)  นิติบุคคลที่บุคคลดังกลาวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคล 
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“กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน” หมายถึง กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการท่ีทําหนาที่รับผิดชอบในการ

ดําเนินการใดๆ เย่ียงผูบริหาร รวมถึงกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตจะแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการ

ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น 
 

“ความเห็นที่เปนอิสระ” หมายถึง การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยไมตอง

คํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ที่เก่ียวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด 

รวมถึงไมมีสถานการณใดๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน 

  

“การควบคุมภายใน” หมายถึง กระบวนการ แผนการจัดองคกร ระบบงาน และวิธีการซ่ึงมีอยูภายในองคกร ซึ่งไดรับการ

ออกแบบไวโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารขององคกร โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิดความม่ันใจอยาง

สมเหตุสมผลเก่ียวกับ 

(ก)  ความเชื่อถือไดและความมีคุณภาพสมบูรณของขอมูล 

(ข) การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ 

(ค) การดูแล ปกปอง ระวังรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ 

(ง) การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงานหรือ

แผนงานท่ีกําหนดไว 

 

 
“ผูถือหุนที่มีนัย” หมายถึง ผูถือหุนในกิจการใดเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และ

การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

 

“สิทธิมนุษยชน” ครอบคลุมเนื้อหาสามประเด็น ไดแก 

• ความเคารพ : การรักษาความปลอดภัยสวนบุคคลการปลอดจากการลวงละเมิด หรือการขมเหงตางๆ เสรีภาพในการ

รวมกลุม 

• ความเสมอภาค : โอกาสที่เทาเทียมกันเก่ียวกับเช้ือชาติสีผิว ศาสนา เพศ ชาติกําเนิด รสนิยมทางเพศ หรือความ

ทุพพลภาพ 

• เกียรติของงาน : สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีมนุษยธรรม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานปราศจากการ

บังคับใชแรงงาน และแรงงานเด็ก 
 
“เสรีภาพในการรวมกลุม” หมายถึง ผูรวมงานมีสิทธิในการรวมตัวติดตอส่ือสาร และจัดต้ังองคกรเพื่อจุดประสงคที่เก่ียวของ

กับงาน ทั้งนี้โดยเปนไปตามกฎหมาย นโยบายและกระบวนการทํางานของบริษัทฯ 
 
“สภาพแวดลอมในการทํางานที่มีมนุษยธรรม” หมายถึง สภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความปลอดภัย สุขลักษณะ และ

สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ น้ําด่ืมสะอาด หองน้ําเพียงพอ ทางหนีไฟ และอุปกรณความปลอดภัยที่จําเปนเม่ือเกิดเพลิงไหม 

ชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการเขารวมแผนสถานการณฉุกเฉิน ทั้งเหตุเพลิงไหม และทางการแพทย 
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“คอรรัปช่ัน  (Corruption)” หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญา มอบให ใหคําม่ัน  

เรียกรอง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซ่ึงไมเหมาะสม กับเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของ

เอกชน  หรือผูมีหนาที่ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม  เพื่อใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ อันเปนการ

ใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจใหกับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไม

เหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน หรือจารีตทาง

การคาใหกระทําได 

 

“ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ

ตนเองหรือผูอื่น  

 

“ทุจริตตอหนาที่” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 

หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําให ผูอื่นเช่ือ

วามีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิ

ควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น 

 

“การชวยเหลือทางการเมือง”  หมายถึง การใหเงิน ทรัพยสิน สิทธิประโยชนอื่นใด หรือสถานท่ีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง

การเมือง (สถานที่พัก สถานที่รับรอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุม) แกพรรคการเมือง นักการเมือง หรือ บุคคลที่เก่ียวของทาง

การเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบาย การกระทําอันมิควร หรือการกระทําใดที่ขัดตอกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ซึ่งสงผลเสียตอชุมชน 

สังคม ประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนใหเกิดความแตกแยกในสังคม ไมวาจะโดยทางตรง หรือโดยทางออม 
 
 
 
 
 
 
 




