
แบบขอ้มูลบุคคลทไีด้รับการเสนอชือเขา้รับการพิจารณา เลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุน้  

 

1. ขอ้มูลทัวไปของบุคคลทไีด้รับการเสนอชือ  

(1) ชือ-ชือสกุล (ภาษาไทย)……………………………………………………(ชอืสกุลเดิม)…………………………………………..……               

                         (ภาษาองักฤษ)………………………………………………..(ชอืสกุลเดิม)……………………………………………… 

(2) วัน/เดือน/ปีเกิด………………………………………………………………................อายุ.…………………ปี  

(3) สัญชาติ...........................................  

(4) สุขภาพ [  ] แขง็แรงเพียงพอทจีะปฏิบติัหนา้ทีกรรมการได ้[  ] ไมแ่ข็งแรงพอทีจะปฏิบตัิหนา้ทีกรรมการได ้(โปรดแนบใบรบัรองแพทย์

ยอ้นหลงัไมเ่กิน6 เดือน)  

(5) สถานภาพการสมรส  [  ] โสด   [  ] สมรส   [  ] หย่ารา้ง  

(6) คู่สมรสชือ……….......................................……………………………………(ชือสกุลเดิม)………........…....………………………  

     ผู้ทอียู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาชือ............................................................... (ชือสกุลเดิม)………........…....…………………...… 

(7) รายละเอียดเกียวกับบุตร  

ชือบุตร      วัน/เดือน/ปีเกิด   อายุ(ปี)   สถานทีทาํงาน 

...........................................................  .................................... .............  .................................................. 

...........................................................  .................................... .............  .................................................. 

...........................................................  .................................... .............  .................................................. 

...........................................................  .................................... .............  .................................................. 

 

2. ทอียูปั่จจุบัน  

(1) ทอียูส่ถานประกอบธุรกิจ  ชือสถานประกอบธุรกิจ……………………………………...…………………………………… 

เลขท…ี…………….......หมู่..............ตรอก/ซอย................................................................... 

ถนน…………………………………..ตาํบล/แขวง.................................................................. 

อาํเภอ/เขต……………………………...…จังหวัด.................................................................. 

รหสัไปรษณีย…์…………………….…..โทรศัพท…์……………………………..………………  

(2) ทอียูส่ถานทีพาํนักอาศัย  เลขท…ี…………….......หมู่..............ตรอก/ซอย................................................................... 

ถนน…………………………………..ตาํบล/แขวง.................................................................. 

อาํเภอ/เขต……………………………...…จังหวัด.................................................................. 

รหสัไปรษณีย…์…………………….…..โทรศัพท…์……………………………..………………  

โทรศัพทมื์อถือ……………..……………..E-mail................................................................... 

(3) ทอียู่ในต่างประเทศ:….(กรณีบคุคลทีมิไดม้ีสญัชาติไทยใหร้ะบทุีอยูท่ีติดต่อไดใ้นต่างประเทศ)........................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………..........…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



3. คุณสมบัติตามวชิาชีพ  

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (เรียงจากล่าสุด)  

       ชือสถาบันทสีาํเร็จการศึกษา        ชือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก     ปีทสีาํเร็จ  

............................................................................................... ...........................................................  .................... 

 ............................................................................................... ...........................................................  .................... 

 ............................................................................................... ...........................................................  .................... 

 ............................................................................................... ...........................................................  .................... 

 (2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทเีกียวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน  

      ชือหลักสูตร         ชือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก     ปีทสีาํเร็จ  

............................................................................................... ...........................................................  .................... 

 ............................................................................................... ...........................................................  .................... 

 ............................................................................................... ...........................................................  .................... 

 ............................................................................................... ...........................................................  .................... 

4. คุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาํหนดทเีกยีวข้องของบริษัทฯ  

[   ] มีคุณสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งของบริษัทฯ  

5. ประสบการณก์ารทาํงานจนถึงปัจจุบัน (ระบุทุกตาํแหน่งทงัในบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ 

และตาํแหน่งทางการเมือง)  

      ช่วงเวลา                        ชือสถานททีาํงาน      ประเภทธุรกิจ       ตาํแหน่งงาน  

...............................          ..................................................................      .............................................      ...................................... 

...............................          ..................................................................      .............................................      ...................................... 

...............................          ..................................................................      .............................................      ...................................... 

...............................          ..................................................................      .............................................      ...................................... 

...............................          ..................................................................      .............................................      ...................................... 

หน้าทคีวามรบัผิดชอบในตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

……...................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................…………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………....................................................................... 

6. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบัน 

      ช่วงเวลา                                บริษัท               ประเภทกรรมการ                    หมายเหตุ  

...............................          ..................................................................      .............................................      ...................................... 

...............................          ..................................................................      .............................................      ...................................... 

...............................          ..................................................................      .............................................      ...................................... 

...............................          ..................................................................      .............................................      ...................................... 

 

 



7. การถือหุ้นสามัญของบริษัท ไรมอน แลนด ์จาํกัด (มหาชน) ณ วันท…ี…………………...…………...……(วนัทีไดร้บัการเสนอชือ) 

ถือหุน้บริษัท หุน้สามัญ…………………………………………......................………….. หุ้น  

คู่สมรส ถือหุ้นสามญั................................................................................................... หุ้น  

ผู้ทอียู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ถือหุ้นสามัญ............................................................... หุ้น 

บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ  

(1) ชือ....................................................................... ถือหุน้สามัญ..........……………………… หุน้  

(2) ชือ....................................................................... ถือหุน้สามัญ..........……………………… หุน้  

8. ธุรกิจทเีกยีวข้องกับตนเอง คู่สมรส ผู้ทอียู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ สาํหรับทุกบริษัททเีป็น

กรรมการ ผู้จัดการ หรือ ผู้มีอาํนาจในการจัดการ และทุกบริษัททมีีการถือหุ้น  

 

(1) บริษัททีตนเองเกียวขอ้ง  

                 ชือบริษัท               ประเภทธุรกิจ  ตาํแหน่งงานในธุรกิจ     ตังแต่ปีถึงปี     ร้อยละของหุ้นทีถือ  

• กลุม่ธุรกิจท1ี  

1).....................................................       ......................................  ....................................    .....................    ...............................  

2)......................................................       ......................................  ....................................    .....................    ............................... 

• กลุม่ธุรกิจท2ี  

1) .....................................................       ......................................  ....................................    .....................    ............................... 

2) .....................................................       ......................................  ....................................    .....................    ............................... 

• กลุม่ธุรกิจท3ี  

1) .....................................................       ......................................  ....................................    .....................    ............................... 

2) .....................................................       ......................................  ....................................    .....................    ............................... 

 

(2) บริษัททคีู่สมรส ผู้ทอียู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะเกียวข้อง  

                 ชือบริษัท               ประเภทธุรกิจ  ตาํแหน่งงานในธุรกิจ     ตังแต่ปีถึงปี     ร้อยละของหุ้นทีถือ  

1).....................................................       ......................................  ....................................    .....................    ...............................  

2)......................................................       ......................................  ....................................    .....................    ............................... 

3)......................................................       ......................................  ....................................    .....................    ............................... 

หมายเหตุ:  

(1) “กลุ่มธุรกจิ” หมายความว่า  (1.1) กลุ่มของบรษัิททีประกอบดว้ยบริษัทแม่ บริษัทลกู หรือบริษัทร่วม  

(1.2) กลุ่มของบริษัททีอยู่ภายใตอ้าํนาจควบคมุกิจการของบุคคลเดียวกนั  

(2) สาํหรบับริษัททีตนเองเกียวขอ้ง  (2.1) ใหจ้ดักลุม่ตามนิยาม “กลุ่มธุรกจิ” ใน (1) ทงันีกรณีบริษัททีมิใช่กลุม่ธุรกจิ ก็ใหถื้อว่าแตล่ะ

บริษัทเป็นหนึงกลุม่ธุรกิจดว้ย  

(2.2) กรณีมีตาํแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร หรือกรรมการ ผูม้ี

อาํนาจลงนาม ใหร้ะบใุหช้ดัเจนดว้ย  

 



9. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาํเนินคด ี(เวน้แต่เป็นความผิดลหุโทษ)  

          ศาล           สถานะ            คดี      ข้อหาหรอื            ทุนทรัพย ์           เลขทคีดี        ผลคดี 

      [โจทก/์จาํเลย       [แพ่ง/อาญา/         ฐานความผิด             

        ผู้รอ้ง]             ลม้ละลาย] 

.............................     .........................     ........................     .............................     ...............................     ..................     ................  

.............................     .........................     ........................     .............................     ...............................     ..................     ................ 

.............................     .........................     ........................     .............................     ...............................     ..................     ................ 

10. เอกสารประกอบการพิจารณาทรีับรองโดยบุคคลทไีด้รับการเสนอชือโดยมีการรับรองสาํเนาถูกต้อง (ข้อใดจัดหา ไม่ได้ให้

ระบุเหตุผลด้วย)  

(1) หลกัฐานแสดงคณุวุฒิการศึกษา  

(2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  

(3) สาํเนาทะเบียนบา้น  

(4) หลกัฐานแสดงการชาํระภาษีเงินไดใ้นปีทีผ่านมา  

(5) ประวตัิการทาํงานและหนงัสือรบัรองการทาํงานจากสถานทีทาํงานปัจจบุนัหรือล่าสดุ  

(6) สาํเนาหนงัสือตรวจคนเขา้เมอืง/สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)  

(7) หนงัสือรบัรองหรือเอกสารอืนใดจากสถาบนัการเงนิหรือบริษัททีใหส้ินเชอื หรือจากบริษัทขอ้มลูเครดิต หรือ จากหน่วยงานอนื

ทีเกียวขอ้ง เพอืรบัรองว่าไมเ่ขา้ข่ายจดัชนัเป็นลกูหนีชนัตาํกว่ามาตรฐานชนัสงสยั ชันสงสยัจะสญู หรือสญู  

 

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/…………) ……………………………………………………………………………………………

ตกลงใหเ้สนอชือ และขอ้มลูในเอกสารฉบบันีเพอืเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัท และขอรบัรองว่ารายละเอียดในแบบ 

ขอ้มลูขา้งตน้นีถกูตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบทียืนมาพรอ้มนีเป็นความจริงทกุประการ และยินยอมใหบ้ริษัท ไรมอน แลนด ์จาํกดั 

(มหาชน) เปิดเผยขอ้มลู หรือเอกสารประกอบดงักล่าวได ้

 

 

ลงชอื………….........................……………………………………..บุคคลทีไดร้บัการเสนอชือ 

(…………..……………......………………….......….........…………)  

วนัที..................../................................................./.......................  

 

 


