ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม 2
(สำหรับกรรมกำร GOLD และผูบ้ ริ หำร GOLD)

GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ มรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ อง
วัน/เดือน/ปี ที่รำยงำน
รำยงำน
 รำยงำนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทัว่ ไป

 รำยงำนครั้งแรก

/

/

ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้รายงาน
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ ามี)

สถานภาพ

 โสด  สมรส  อื่น ๆ _______________________________

ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลทัว่ ไปบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ องกับผู้รายงาน
2.1 : ข้ อมูลทัว่ ไปบุคคลธรรมดาทีม่ คี วามเกีย่ วข้ อง
3) ชื่อ-นำมสกุล บุตร/บุตรบุญธรรม

ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส
จานวนบุตร

จานวนบุตรบุญธรรม (ถ้ ามี)

คน

คน

วันเดือนปี เกิด

/

/

/

/

/

/

(DD/MM/YYYY)

1) ชื่อ-นำมสกุล บุตร/บุตรบุญธรรม
วัน/เดือน/ปี เกิด

4) ชื่อ-นำมสกุล บุตร/บุตรบุญธรรม

/

/

วัน/เดือน/ปี เกิด

(DD/MM/YYYY)

(DD/MM/YYYY)

2) ชื่อ-นำมสกุล บุตร/บุตรบุญธรรม

5) ชื่อ-นำมสกุล บุตร/บุตรบุญธรรม

วัน/เดือน/ปี เกิด
(DD/MM/YYYY)

/

/

วัน/เดือน/ปี เกิด
(DD/MM/YYYY)
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ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม 2
(สำหรับกรรมกำร GOLD และผูบ้ ริ หำร GOLD)

GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ มรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ อง
2.2 : ข้ อมูลทัว่ ไปญาติสนิท
1) ชื่อ-นามสกุล บิดา

อำยุ

ปี

อำชีพ

 มีชีวติ

ถึงแก่กรรม

2) ชื่อ-นามสกุล มารดา

อำยุ

ปี

อำชีพ

 มีชีวติ

 ถึงแก่กรรม

3.1 ชื่อ-นำมสกุล พี่นอ้ ง

อำยุ

ปี

อำชีพ

 โสด

 สมรส

 ถึงแก่กรรม

3.2 ชื่อ-นำมสกุล พี่นอ้ ง

อำยุ

ปี

อำชีพ

 โสด

 สมรส

 ถึงแก่กรรม

3.3 ชื่อ-นำมสกุล พี่นอ้ ง

อำยุ

ปี

อำชีพ

 โสด

 สมรส

 ถึงแก่กรรม

3.4 ชื่อ-นำมสกุล พี่นอ้ ง

อำยุ

ปี

อำชีพ

 โสด

 สมรส

 ถึงแก่กรรม

3.5 ชื่อ-นำมสกุล พี่นอ้ ง

อำยุ

ปี

อำชีพ

 โสด

 สมรส

 ถึงแก่กรรม

4.1 ชื่อ-นำมสกุล คู่สมรส

อำยุ

ปี

อำชีพ

 คู่สมรสบุตร  คู่สมรสพี่/น้อง

 ถึงแก่กรรม

4.2 ชื่อ-นำมสกุล คู่สมรส

อำยุ

ปี

อำชีพ

 คู่สมรสบุตร  คู่สมรสพี่/น้อง

 ถึงแก่กรรม

4.3 ชื่อ-นำมสกุล คู่สมรส

อำยุ

ปี

อำชีพ

 คู่สมรสบุตร  คู่สมรสพี่/น้อง

 ถึงแก่กรรม

4.4 ชื่อ-นำมสกุล คู่สมรส

อำยุ

ปี

อำชีพ

 คู่สมรสบุตร  คู่สมรสพี่/น้อง

 ถึงแก่กรรม

4.5 ชื่อ-นำมสกุล คู่สมรส

อำยุ

ปี

อำชีพ

 คู่สมรสบุตร  คู่สมรสพี่/น้อง

 ถึงแก่กรรม

3) จานวนพีน่ ้ อง

คน

4) ข้ อมูลคู่สมรสของบุตร/พี/่ น้ อง
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GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ มรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ อง
2.3 : นิตบิ ุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ องกับผู้รายงาน
ชื่อผู้ที่มีอานาจควบคุม

ชื่อนิติบุคคล1

ม.89/14

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม 2
(สำหรับกรรมกำร GOLD และผูบ้ ริ หำร GOLD)

(เฉพาะนิตบิ ุคคลทีม่ ี หรือคาดว่ าจะมีธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับบริษัท GOLD หรือบริษัทย่ อย)
บุคคลที่มีอำนำจควบคุม
มีควำมสัมพันธ์เป็ น

รู ปแบบกิจกำร

ที่อยู่/โทรศัพท์

 ผูร้ ำยงำน  คู่สมรส  บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ  บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ภำวะบิดำ

 มำรดำ  พี่
 น้อง
 บุตรที่บรรลุนิติภำวะ
 คู่สมรสบุตร  คู่สมรสพี่  คู่สมรสน้อง
 ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด  บริ ษทั จำกัด
 บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

 บริ ษทั มหำชน
 อื่น ๆ

ประเภทธุรกิจ2
ชื่อผู้ที่มีอานาจควบคุม

ชื่อนิติบุคคล1

บุคคลที่มีอำนำจควบคุม
มีควำมสัมพันธ์เป็ น

รู ปแบบกิจกำร

ที่อยู่/โทรศัพท์

 ผูร้ ำยงำน  คู่สมรส  บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ  บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
ภำวะบิดำ

 มำรดำ  พี่
 น้อง
 บุตรที่บรรลุนิติภำวะ
 คู่สมรสบุตร  คู่สมรสพี่  คู่สมรสน้อง
 ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด  บริ ษทั จำกัด
 บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

 บริ ษทั มหำชน
 อื่น ๆ

ประเภทธุรกิจ2
หมำยเหตุ :

หมำยถึง นิติบุคคลที่ค่สู มรส บุตร บุตรบุญธรรม ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของผูร้ ำยงำน มีอำจควบคุม
1) ถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด หรื อ
2) มีอำนำจควบคุมคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อ
3) กำรมีอำนำจควบคุมแต่งตั้ง หรื อ ถอดถอนกรรมกำร ตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของกรรมกำรทั้งหมด (เฉพำะนิติบุคคลที่มี หรื อคำดว่ำจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั GOLD หรื อบริ ษทั ย่อย (กรณี ไม่มี ให้ระบุวำ่ “ไม่มี”))
2
หมำยถึง ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร สิ นค้ำอุปโภคบริ โภค ธุรกิจกำรเงิน สิ นค้ำอุตสำหกรรม อสังหำริ มทรัพย์และก่อสร้ำง บริ กำร เทคโนโลยี ฯลฯ

1
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GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ มรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ อง

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม 2
(สำหรับกรรมกำร GOLD และผูบ้ ริ หำร GOLD)

ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลการเป็ นกรรมการหรือผู้บริหาร4 ในนิตบิ ุคคลอืน่ 5 ของผู้รายงาน และบุคคลธรรมดาทีม่ คี วามเกีย่ วข้ องกับผู้รายงาน
3.1 : การเป็ นกรรมการหรือผู้บริหาร4 ในนิตบิ ุคคลอืน่ 5 ของผู้รายงาน (เฉพาะนิตบิ ุคคลทีม่ ี หรือคาดว่ าจะมีธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับบริษัท GOLD หรือบริษัทย่ อย)
ชื่อนิติบุคคล5
ที่อยู่/โทรศัพท์

ตาแหน่ ง4
รู ปแบบกิจกำร  ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด
 บริ ษทั จำกัด
 บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

วันที่ดารงตาแหน่ ง6

 บริ ษทั มหำชน
 อื่น ๆ _________________________

ประเภทธุรกิจ2
ชื่อนิติบุคคล5
ที่อยู่/โทรศัพท์

ตาแหน่ ง4
รู ปแบบกิจกำร  ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด
 บริ ษทั จำกัด
 บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

วันที่ดารงตาแหน่ ง6

 บริ ษทั มหำชน
 อื่น ๆ _________________________

ประเภทธุรกิจ2
ชื่อนิติบุคคล5
ที่อยู่/โทรศัพท์

ตาแหน่ ง4
รู ปแบบกิจกำร  ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด
 บริ ษทั จำกัด
 บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

วันที่ดารงตาแหน่ ง6

 บริ ษทั มหำชน
 อื่น ๆ _________________________

ประเภทธุรกิจ2
หมำยเหตุ :

หมำยถึง ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร สิ นค้ำอุปโภคบริ โภค ธุรกิจกำรเงิน สิ นค้ำอุตสำหกรรม อสังหำริ มทรัพย์และก่อสร้ำง บริ กำร เทคโนโลยี ฯลฯ
หมำยถึง กรรมกำร ผูจ้ ดั กำร หรื อผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริ หำรสี่ รำยแรกนับต่อจำกประธำนอำนวยกำรลงมำ ผูซ้ ่ ึ งดำรงตำแหน่ งเทียบเท่ำกับผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริ หำรรำยที่สี่ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผูด้ ำรง
ตำแหน่งระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ
5
หมำยถึง นิติบุคคลที่มี หรื อคำดว่ำจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั GOLD หรื อบริ ษทั ย่อย (กรณี ไม่มี ให้ระบุวำ่ “ไม่มี”)
6
หำกไม่สำมำรถระบุวนั ที่ดำรงตำแหน่งได้ ให้ระบุจำนวนปี หรื อปี ที่เข้ำดำรงตำแหน่งโดยประมำณ
2
4
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GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ มรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ อง
ชื่อนิติบุคคล5
ที่อยู่/โทรศัพท์

ตาแหน่ ง4
รู ปแบบกิจกำร  ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด
 บริ ษทั จำกัด
 บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม 2
(สำหรับกรรมกำร GOLD และผูบ้ ริ หำร GOLD)

วันที่ดารงตาแหน่ ง6

 บริ ษทั มหำชน
 อื่น ๆ _________________________

ประเภทธุรกิจ2
ชื่อนิติบุคคล5
ที่อยู่/โทรศัพท์

ตาแหน่ ง4
รู ปแบบกิจกำร  ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด
 บริ ษทั จำกัด
 บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

วันที่ดารงตาแหน่ ง6

 บริ ษทั มหำชน
 อื่น ๆ _________________________

ประเภทธุรกิจ2
ชื่อนิติบุคคล5
ที่อยู่/โทรศัพท์

ตาแหน่ ง4
รู ปแบบกิจกำร  ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด
 บริ ษทั จำกัด
 บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

วันที่ดารงตาแหน่ ง6

 บริ ษทั มหำชน
 อื่น ๆ _________________________

ประเภทธุรกิจ2
หมำยเหตุ :

หมำยถึง ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร สิ นค้ำอุปโภคบริ โภค ธุรกิจกำรเงิน สิ นค้ำอุตสำหกรรม อสังหำริ มทรัพย์และก่อสร้ำง บริ กำร เทคโนโลยี ฯลฯ
4
หมำยถึง กรรมกำร ผูจ้ ดั กำร หรื อผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริ หำรสี่ รำยแรกนับต่อจำกประธำนอำนวยกำรลงมำ ผูซ้ ่ ึ งดำรงตำแหน่ งเทียบเท่ำกับผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริ หำรรำยที่สี่ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผูด้ ำรง
ตำแหน่งระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ
5
หมำยถึง นิติบุคคลที่มี หรื อคำดว่ำจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั GOLD หรื อบริ ษทั ย่อย (กรณี ไม่มี ให้ระบุวำ่ “ไม่มี”)
6
หำกไม่สำมำรถระบุวนั ที่ดำรงตำแหน่งได้ ให้ระบุจำนวนปี หรื อปี ที่เข้ำดำรงตำแหน่งโดยประมำณ
2
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ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม 2
(สำหรับกรรมกำร GOLD และผูบ้ ริ หำร GOLD)

GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ มรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ อง

3.2 : การเป็ นกรรมการหรือผู้บริหาร4 ในนิตบิ ุคคลอืน่ 5 ของบุคคลธรรมดาและญาติสนิททีม่ คี วามเกีย่ วข้ องกับผู้รายงาน (เฉพาะนิตบิ ุคคลทีม่ ี หรือคาดว่ าจะมีธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับบริษัท GOLD หรือบริษัทย่ อย)
ชื่อบุคคลที่เกีย่ วข้ อง

ควำมสัมพันธ์






บิดำ

ตำแหน่ง

วันที่ดำรงตำแหน่ง6
ตำแหน่งกรรมกำร

มำรดำ
น้อง
น้อง

ชื่อนิติบุคคล5ที่เป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร4
ที่อยู่/โทรศัพท์

รู ปแบบกิจกำร  ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด
 บริ ษทั จำกัด
 บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

 บริ ษทั มหำชน
 อื่น ๆ __________________________

ประเภทธุรกิจ2
ชื่อบุคคลที่เกีย่ วข้ อง

ควำมสัมพันธ์

 พี่
 คู่สมรสพี่

ตำแหน่ง

วันที่ดำรงตำแหน่ง6
ตำแหน่งกรรมกำร

ชื่อนิติบุคคล5ที่เป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร4
ที่อยู่/โทรศัพท์

รู ปแบบกิจกำร  ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด
 บริ ษทั จำกัด
 บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

 บริ ษทั มหำชน
 อื่น ๆ __________________________

ประเภทธุรกิจ2
หมำยเหตุ :

หมำยถึง ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร สิ นค้ำอุปโภคบริ โภค ธุรกิจกำรเงิน สิ นค้ำอุตสำหกรรม อสังหำริ มทรัพย์และก่อสร้ำง บริ กำร เทคโนโลยี ฯลฯ
4
หมำยถึง กรรมกำร ผูจ้ ดั กำร หรื อผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริ หำรสี่ รำยแรกนับต่อจำกประธำนอำนวยกำรลงมำ ผูซ้ ่ ึ งดำรงตำแหน่ งเทียบเท่ำกับผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริ หำรรำยที่สี่ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผูด้ ำรง
ตำแหน่งระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ
5
หมำยถึง นิติบุคคลที่มี หรื อคำดว่ำจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั GOLD หรื อบริ ษทั ย่อย (กรณี ไม่มี ให้ระบุวำ่ “ไม่มี”)
6
หำกไม่สำมำรถระบุวนั ที่ดำรงตำแหน่งได้ ให้ระบุจำนวนปี หรื อปี ที่เข้ำดำรงตำแหน่งโดยประมำณ
2
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ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม 2
(สำหรับกรรมกำร GOLD และผูบ้ ริ หำร GOLD)

GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ มรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ อง
ชื่อบุคคลที่เกีย่ วข้ อง

ควำมสัมพันธ์

 พี่
 คู่สมรสพี่

ตำแหน่ง

วันที่ดำรงตำแหน่ง6
ตำแหน่งกรรมกำร

ชื่อนิติบุคคล5ที่เป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร4
ที่อยู่/โทรศัพท์

รู ปแบบกิจกำร  ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด
 บริ ษทั จำกัด
 บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

 บริ ษทั มหำชน
 อื่น ๆ __________________________

ประเภทธุรกิจ2
ชื่อบุคคลที่เกีย่ วข้ อง

ควำมสัมพันธ์

 น้อง
 คู่สมรสน้อง

ตำแหน่ง

วันที่ดำรงตำแหน่ง6
ตำแหน่งกรรมกำร

ชื่อนิติบุคคล5ที่เป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร4
ที่อยู่/โทรศัพท์

รู ปแบบกิจกำร  ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด
 บริ ษทั จำกัด
 บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

 บริ ษทั มหำชน
 อื่น ๆ __________________________

ประเภทธุรกิจ2
หมำยเหตุ :

หมำยถึง ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร สิ นค้ำอุปโภคบริ โภค ธุรกิจกำรเงิน สิ นค้ำอุตสำหกรรม อสังหำริ มทรัพย์และก่อสร้ำง บริ กำร เทคโนโลยี ฯลฯ
4
หมำยถึง กรรมกำร ผูจ้ ดั กำร หรื อผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริ หำรสี่ รำยแรกนับต่อจำกประธำนอำนวยกำรลงมำ ผูซ้ ่ ึ งดำรงตำแหน่ งเทียบเท่ำกับผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริ หำรรำยที่สี่ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผูด้ ำรง
ตำแหน่งระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ
5
หมำยถึง นิติบุคคลที่มี หรื อคำดว่ำจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั GOLD หรื อบริ ษทั ย่อย (กรณี ไม่มี ให้ระบุวำ่ “ไม่มี”)
6
หำกไม่สำมำรถระบุวนั ที่ดำรงตำแหน่งได้ ให้ระบุจำนวนปี หรื อปี ที่เข้ำดำรงตำแหน่งโดยประมำณ
2
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GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ มรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ อง

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม 2
(สำหรับกรรมกำร GOLD และผูบ้ ริ หำร GOLD)

ส่ วนที่ 4 : ข้ อมูลการถือหุ้นในนิตบิ ุคคลอืน่ 5 (นับรวมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง) ของผู้รายงาน (เฉพาะนิตบิ ุคคลทีม่ ี หรือคาดว่ าจะมีธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับบริษัท GOLD หรือบริษัทย่ อย )
1) ชื่อนิติบุคคล5,3

ที่อยู/่ โทรศัพท์

ประเภทธุรกิจ2

% กำรถือหุน้ 7 > 10 %

2) ชื่อนิติบุคคล5,3

ที่อยู/่ โทรศัพท์

ประเภทธุรกิจ2

% กำรถือหุน้ 7 > 10 %

3) ชื่อนิติบุคคล5,3

ที่อยู/่ โทรศัพท์

ประเภทธุรกิจ2

% กำรถือหุน้ 7 > 10 %

4) ชื่อนิติบุคคล5,3

ที่อยู/่ โทรศัพท์

ประเภทธุรกิจ2

% กำรถือหุน้ 7 > 10 %

5) ชื่อนิติบุคคล5,3

ที่อยู/่ โทรศัพท์

ประเภทธุรกิจ2

% กำรถือหุน้ 7 > 10 %

หมำยเหตุ :

หมำยถึง ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร สิ นค้ำอุปโภคบริ โภค ธุรกิจกำรเงิน สิ นค้ำอุตสำหกรรม อสังหำริ มทรัพย์และก่อสร้ำง บริ กำร เทคโนโลยี ฯลฯ
ให้ระบุรูปแบบกิจกำร เช่น ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด บริ ษทั จำกัด บริ ษทั มหำชน บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
5
หมำยถึง นิติบุคคลที่มี หรื อคำดว่ำจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั GOLD หรื อบริ ษทั ย่อย (กรณี ไม่มี ให้ระบุวำ่ “ไม่มี”)
7
หมำยถึง ยอดยกมำจำก Worksheet คำนวณสัดส่ วนกำรถือหุน้ (หน้ำถัดไป) จำกัดกรณี ที่มีกำรถือหุน้ เกินร้อยละ 10 เท่ำนั้น เนื่องจำกสัดส่ วนดังกล่ำวถือเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของนิติบุคคลนั้น
2
3
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ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม 2
(สำหรับกรรมกำร GOLD และผูบ้ ริ หำร GOLD)

GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ มรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ อง
ส่ วนที่ 5 : การลงนาม

ลงนามรับรองโดยผู้รายงาน

ลงชื่อ ......................................................................... ผูร้ ำยงำน
( ....................................................................... )
วันที่ ………./………./……….

ลงนามรับทราบ

ลงชื่อ ......................................................................... เลขำนุกำรบริ ษทั
( ....................................................................... )
วันที่ ………./………./……….

มูลบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ องกับผู้รายงาน

9 / 10

GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์ มรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ อง

ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม 2
(สำหรับกรรมกำร GOLD และผูบ้ ริ หำร GOLD)

Worksheet สาหรับการคานวณการถือหุ้นในนิติบุคคลอืน
่ แต่ ละแห่ ง (เอกสารประกอบการจัดทาข้ อมูลในส่ วนที่ 4)
ชื่อนิตบิ ุคคล...............................................................................................................
ผู้ถือหุ้น

% การถือหุ้น

(1) ผูร้ ำยงำน
(2) คู่สมรส
(3) บุตร/บุตรบุญธรรม ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
(4) ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญที่ผรู ้ ำยงำน รวมถึงคู่สมรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะเป็ นหุน้ ส่วน
(5) ห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัดที่ผรู ้ ำยงำน รวมถึง คู่สมรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะเป็ นหุน้ ส่ วนจำพวกไม่จำกัดควำมรับผิดชอบ หรื อเป็ นหุน้ ส่วน
จำพวกจำกัดควำมรับผิดที่มีหุน้ รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 30
(6) บริ ษทั จำกัด หรื อบริ ษทั มหำชนจำกัด ที่ผรู ้ ำยงำน รวมถึงคู่สมรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ หรื อห้ำงหุ ้นส่ วนตำม (4) หรื อ (5) ถือหุ ้น
รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 30
(7) บริ ษทั จำกัด หรื อบริ ษทั มหำชนจำกัด ที่ผรู ้ ำยงำน รวมถึงคู่สมรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ หรื อห้ำงหุน้ ส่ วนตำม (4) หรื อ (5) หรื อ (6)
ถือหุน้ รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 30
(8) นิติบุคคลที่ผรู ้ ำยงำนสำมำรถมีอำนำจจัดกำรในฐำนะเป็ นผูแ้ ทนนิติบุคคล
รวมสัดส่ วนการถือหุ้นในนิตบิ ุคคลแต่ ละแห่ งของผู้รายงานและผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง (%)

ยกไปส่ วนที่ 4

10 / 10

