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แบบแจ้งรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

 เอกสารแนบ 1 

บริษทั เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัทีร่ายงาน   

ช่ือ/ ช่ือสกุล    

ช่ือ/ ช่ือสกุลเดิม (ถ้ามี)   

ต าแหน่งในปัจจุบัน   

การลงนามรับรองและวนัที ่
(โดยผู้รายงาน) 

 
 

การลงนามรับทราบและวนัที ่
(โดยเลขานุการบริษัท) 

 

หมายเหตุ  แจ้งข้อมูลคร้ังแรก    แจ้งการเปลีย่นแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้รายงาน 
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แบบแจ้งรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

 เอกสารแนบ 1 

 

 

      1.1 บุคคลธรรมดาทีม่ีความเกีย่วข้องกบัผู้รายงาน1 

บุคคลทีม่ีความเกีย่วข้อง 
ช่ือ – นามสกุล วนัเดือนปีเกดิ 

เลขประจ าตัวประชาชน /  
หนังสือเดินทาง (กรณเีป็นชาวต่างชาติ) 

อายุ 

(1) คู่สมรส    

   
(2) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 1.  

จ านวน _____ คน   
 2.  
   
(3) บุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 1.  

จ านวน _____ คน   
 2.  
   
(4) บิดา   

                                                           

1 บุคคลธรรมดาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูร้ายงานในตวัอยา่งแบบรายงานน้ี เป็นเพียงบุคคลธรรมดาท่ีมีความเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนดใน (2) ของนิยาม “บุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ เท่านั้น  อยา่งไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการติดตามการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาก าหนดให้รายงานขอ้มูลของบุคคลธรรมดาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูร้ายงานเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้เช่น ขอ้มูล
ของญาติสนิท ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา พี่นอ้ง บุตร/บุตรบุญธรรมท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้และคู่สมรสของบุตร  

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของบุคคลทีม่ีความเกีย่วข้องกบัผู้รายงาน 
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แบบแจ้งรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

 เอกสารแนบ 1 

(5) มารดา   
(6) พี่นอ้ง 1.  

2.  
3.  
4.  

1.2 นิติบุคคลทีม่ีความเกีย่วข้องกบัผู้รายงาน2   

ช่ือนิติบุคคล3 ทีอ่ยู่ ประเภทธุรกจิ4 

   

   

   
 

                                                           

2
  นิติบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูร้ายงานในตวัอยา่งแบบรายงานน้ีเป็นเพียงนิติบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนดใน (3) ของนิยาม “บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง” ในมาตรา 
89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ คือ นิติบุคคลท่ีคู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูร้ายงาน มีอ านาจควบคุม (ค าวา่ “มีอ านาจควบคุม” หมายถึง การมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ (1) การถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ (2) การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น หรือ (3) การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด)  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาก าหนดให้
รายงานเฉพาะขอ้มูลของนิติบุคคลท่ีมีหรือคาดวา่จะมีธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยก็ได ้

3
  ระบุรูปแบบกิจการหรือการจดทะเบียนจดัตั้งดว้ย เช่น (ก) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  (ข) บริษทัจ ากดั  (ค) บริษทัมหาชน (ง) บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นตน้ 

4  ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินคา้อุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินคา้อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ 
เทคโนโลย ีฯลฯ 
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แบบแจ้งรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

 เอกสารแนบ 1 

 
 

ส่วนที ่2  ข้อมูลการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร5 ในนิติบุคคลอ่ืน6 ของผู้รายงานและบุคคลธรรมดาทีม่ีความเกีย่วข้องกบัผู้รายงาน 

  2.1 ผู้รายงาน 
ช่ือนิติบุคคล7 ทีอ่ยู่ ประเภทธุรกจิ8 ต าแหน่ง 

   วนัทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง9 
    

 
    

 
       

 2.2 บุคคลธรรมดาทีม่ีความเกีย่วข้องกบัผู้รายงาน 
ช่ือบุคคลทีม่ีความเกีย่วข้อง ช่ือนิติบุคคล7 ทีอ่ยู่ ประเภทธุรกจิ8 ต าแหน่ง 

    วนัทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง9 
 1.     

 
 2.     

 
                                                           

5  ผูบ้ริหาร หมายถึง กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร
รายท่ีส่ีทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 

6  คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาก าหนดใหร้ายงานเฉพาะนิติบุคคลท่ีมีหรือคาดวา่จะมีธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยก็ได ้
7 ระบุรูปแบบกิจการหรือการจดทะเบียนจดัตั้งดว้ย เช่น (ก) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  (ข) บริษทัจ ากดั  (ค) บริษทัมหาชน (ง) บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นตน้ 
8 ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินคา้อุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินคา้อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ เทคโนโลย ีฯลฯ 
9 หากไม่สามารถระบุวนัท่ีด ารงต าแหน่งได ้ใหร้ะบุจ านวนปีหรือปีท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งโดยประมาณ 
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แบบแจ้งรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

 เอกสารแนบ 1 

 
ส่วนที ่3 ข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอ่ืน10 (นับรวมการถือหุ้นของผู้ทีเ่กีย่วข้อง11) เกนิกว่าร้อยละ 1012 ของจ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมด → รายละเอียดตาม Worksheet 

 

ช่ือนิติบุคคล13 ทีอ่ยู่ ประเภทธุรกจิ14 % การถือหุ้น 
(ยกมาจาก Worksheet) 

    

    

    

    

    

    

                                                           

10
  คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาก าหนดใหร้ายงานเฉพาะนิติบุคคลท่ีมีหรือคาดวา่จะมีธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยก็ได ้

11
  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติม 

12  สัด ส่ วนการถือหุ้ น ท่ีก าหนดในตัวอย่างแบบรายงาน น้ี  จ  ากัด เฉพาะกรณี ท่ี มีการถือหุ้ น เกิน ร้อยละ 10 เท่ านั้ น  เน่ื องจากสัด ส่ วนการถือหุ้ นดังก ล่าวเข้าข่ าย 
การเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น  อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาก าหนดใหมี้การรายงานการถือหุน้ในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่น้ีก็ได ้

13
 ระบุรูปแบบกิจการหรือการจดทะเบียนจดัตั้งดว้ย เช่น (ก) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  (ข) บริษทัจ ากดั  (ค) บริษทัมหาชน (ง) บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นตน้ 

14 ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินคา้อุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินคา้อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ 
เทคโนโลย ีฯลฯ 
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แบบแจ้งรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

 เอกสารแนบ 1 

 
 
 

 ช่ือนิติบุคคล .....................................................................................................          

ผู้ถือหุ้น % การถือหุ้น 

(1) ผูร้ายงาน  

(2) คู่สมรส  

(3) บุตร/บุตรบุญธรรม ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

(4) หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีผูร้ายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะเป็นหุน้ส่วน  

(5) หา้งหุน้ส่วนจ ากดัท่ีผูร้ายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะเป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ  ากดัความรับผดิชอบ 

หรือเป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผดิท่ีมีหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 

 

(6) บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีผูร้ายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (4)  

(7) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 

 

(8) บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีผูร้ายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (4) 

หรือ (5) หรือ (6) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 

 

(9) นิติบุคคลท่ีผูร้ายงานสามารถมีอ านาจจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนนิติบุคคล  

รวมสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคลแต่ละแห่งของผู้รายงานและผู้ทีเ่กีย่วข้อง (%)  

  

Worksheet  ส าหรับการค านวณการถือหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนแต่ละแห่ง (เอกสารประกอบการจัดท าข้อมูลในส่วนที ่3) 

ยกไปส่วนที ่3 


