
บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ำกัด (มหำชน) 
 

หลักเกณฑก์ำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกต้ังเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น   
 

วัตถุประสงค ์
บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นตำมหลักกำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร  เป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อบรรจเุป็นระเบียบวำระในกำรประชมุตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษัทก ำหนด 
 
หลักเกณฑ ์

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้ 
1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได ้และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ

รอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 
1.2 ผูถื้อหุน้ตำมขอ้ 1.1 จะตอ้งมีระยะเวลำกำรถือหุน้ดงักล่ำวต่อเนื่องมำไม่นอ้ยกว่ำ 12 เดือน ในวนัท่ียื่นเสนอ 
1.3 ตอ้งปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

2. กำรเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
2.1 คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวน

กรรมกำรทัง้หมดนัน้ตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรของบริษัทจะตอ้งเป็นผูม้ี ควำมรูค้วำมสำมำรถ ซื่อสตัยส์จุริต มีคุณธรรม
และจริยธรรมในกำรบริหำรงำน และมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนดและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้

 2.1.1 คณุสมบตัิกรรมกำรตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

 2.1.2 คณุสมบตัิกรรมกำรตำม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 2.1.3 คณุสมบตัิกรรมกำรตำมกฏหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง และประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด 

  หลกัทรพัย ์

3. ขัน้ตอนกำรพิจำรณำ 
3.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น

กรรมกำรได ้โดยกรอก "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้น"  พรอ้มแนบเอกสำร 
หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง และขอใหผู้ท่ี้ไดร้บักำรเสนอชื่อกรอก "แบบขอ้มลูบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรใน
กำรประชุมผู้ถือหุ้น" พรอ้มแนบเอกสำรหลักฐำนท่ีเก่ียวข้องอย่ำงครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ได้ตั้งแต่  1 
ธันวำคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ตำมที่อยู่ดงันี ้

เลขำนุกำรบริษัท 
บริษัท ไรมอน แลนด ์จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที ่3 อำคำรรัจนำกำร ชั้นที่ 19 ถนนสำทรใต้  
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
กรุณำวงเล็บมมุซองว่ำ “กำรเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำร” 

กรณีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกันเสนอชื่อบุคคลเขำ้รบักำรพิจำรณำผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอก  "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำร
พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุผูถื้อหุน้" และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน แลว้รวบรวมส่งเป็นชดุเดียวกนั และหำกผูถื้อหุน้เสนอบคุคล
เขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจัดท ำ "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรในกำรประชมุผูถื้อหุน้"  1 แบบ ต่อ 1 คน 

http://www.pranda.com/backoffice/assets/tinymce/source/Nomination%20of%20Qualified%20Candidate%20for%20Director%20Election%20in%20Shareholders%20Meeting%20Form/Nomination%20of%20Qualified%20Candidate%20for%20Director%20Election%20in%20Shareholders%20Meeting%20Form%20Pranda%20th.pdf
http://www.pranda.com/backoffice/assets/tinymce/source/Bio-data%20of%20Candidate%20for%20Director%20Election%20in%20Shareholders%20Meeting%20Form/Bio-data%20of%20Candidate%20for%20Director%20Election%20in%20Shareholders%20Meeting%20Form%20th.pdf
http://www.pranda.com/backoffice/assets/tinymce/source/Bio-data%20of%20Candidate%20for%20Director%20Election%20in%20Shareholders%20Meeting%20Form/Bio-data%20of%20Candidate%20for%20Director%20Election%20in%20Shareholders%20Meeting%20Form%20th.pdf
http://www.pranda.com/backoffice/assets/tinymce/source/Nomination%20of%20Qualified%20Candidate%20for%20Director%20Election%20in%20Shareholders%20Meeting%20Form/Nomination%20of%20Qualified%20Candidate%20for%20Director%20Election%20in%20Shareholders%20Meeting%20Form%20Pranda%20th.pdf
http://www.pranda.com/backoffice/assets/tinymce/source/Nomination%20of%20Qualified%20Candidate%20for%20Director%20Election%20in%20Shareholders%20Meeting%20Form/Nomination%20of%20Qualified%20Candidate%20for%20Director%20Election%20in%20Shareholders%20Meeting%20Form%20Pranda%20th.pdf
http://www.pranda.com/backoffice/assets/tinymce/source/Nomination%20of%20Qualified%20Candidate%20for%20Director%20Election%20in%20Shareholders%20Meeting%20Form/Nomination%20of%20Qualified%20Candidate%20for%20Director%20Election%20in%20Shareholders%20Meeting%20Form%20Pranda%20th.pdf
http://www.pranda.com/backoffice/assets/tinymce/source/Nomination%20of%20Qualified%20Candidate%20for%20Director%20Election%20in%20Shareholders%20Meeting%20Form/Nomination%20of%20Qualified%20Candidate%20for%20Director%20Election%20in%20Shareholders%20Meeting%20Form%20Pranda%20th.pdf


3.2 เลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองในเบือ้งตน้ก่อนน ำเสนอต่อใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ
หำกผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถจดัส่งเอกสำรท่ีครบถว้นและถกูตอ้งไดภ้ำยในเวลำท่ีก ำหนด บริษัทฯ จะถือว่ำผูถื้อหุน้ไม่ใชส้ิทธิในกำรเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำร 

3.3 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคุณสมบตัิของบุคคลดงักล่ำวและใหค้วำมเห็นต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อพิจำรณำว่ำควรเสนอชื่อบคุคลดงักล่ำวเพื่อรบักำรเลือกตัง้ในกำรประชมุผูถื้อหุน้หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมกำรบริษัทเป็น ท่ี
สิน้สดุ 

3.4 บุคคลท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะไดร้บักำรบรรจุชื่อในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรพรอ้มควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรบับุคคลท่ีไม่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนหรือคณะกรรมกำรบริษัท 
บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหน้ทรำบในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกต้ังเป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อ (นำย,นำง,นำงสำว)     นำมสกุล:       
บริษัท              
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้: 
เลขท่ี       หมู่บำ้น/อำคำร       
หมู่ท่ี    ตรอก/ซอย  ถนน         
ต ำบล/แขวง      อ ำเภอ/เขต        
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  ประเทศ        
โทรศพัท ์      โทรสำร        
E-mail              
ท่ีอยู่ในต่ำงประเทศ: (กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชำติไทยใหร้ะบท่ีุอยู่ท่ีติดต่อไดใ้นต่ำงประเทศ)     
              
2. จ ำนวนหุ้นที่ถือครอง:      หุน้ ณ วนัท่ี      

3. รำยชื่อบุคคลทีป่ระสงคจ์ะเสนอชื่อเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกต้ังเป็นกรรมกำร: 

                           

เหตุผลทีเ่สนอ:                                                                                                                                             ‘ 

ประเภทของกรรมกำรทีเ่สนอ:                                                                                                                         ‘ 

4. เอกสำรหลักฐำนของผู้ถือหุ้นทีต้่องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 

4.1 หลกัฐำนกำรถือหุน้ ไดแ้ก่ 

 [ ] หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐำนอื่นจำกบริษัทศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ำกดั หรือตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หรือผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน หรือส ำเนำใบหุน้ท่ีลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 4.2 หลกัฐำนแสดงตน ไดแ้ก่ 

 [ ] กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจำตวัประชำชน หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้ม

ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 [ ] กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบุคคลและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณี

เป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมท่ีไดล้งชื่อในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5. ค ำรับรอง 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำขอ้มลูและเอกสำรหลกัฐำนท่ีแนบเพิ่มเติม ถกูตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มลู หรือเอกสำร

หลกัฐำนดงักล่ำวได ้

 

ลงชื่อ            ผูถื้อหุน้ 

 (                ) 

วนัท่ี       

 



แบบข้อมูลบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำ เลือกต้ังเป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมผู้ถือหุ้น  

 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอชื่อ  

(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภำษำไทย)……………………………………………………(ชื่อสกุลเดิม)…………………………………………..……               

                         (ภำษำองักฤษ)………………………………………………..(ชื่อสกุลเดิม)……………………………………………… 

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

(3) สัญชำต.ิ..........................................  

(4) สุขภำพ [  ] แขง็แรงเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหนำ้ท่ีกรรมกำรได ้[  ] ไม่แข็งแรงพอท่ีจะปฏิบตัิหนำ้ท่ีกรรมกำรได้ (โปรดแนบใบรบัรองแพทย์

ยอ้นหลงัไม่เกิน6 เดือน)  

(5) สถำนภำพกำรสมรส  [  ] โสด   [  ] สมรส   [  ] หย่ำรำ้ง  

(6) คู่สมรสชื่อ……….......................................……………………………………(ชื่อสกุลเดิม)………........…....………………………  

     ผู้ทีอ่ยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำชื่อ............................................................... (ชื่อสกุลเดิม)………........…....…………………...… 

(7) รำยละเอียดเกี่ยวกับบุตร  

ชื่อบุตร      วัน/เดือน/ปีเกิด   อำยุ(ปี)   สถำนที่ท ำงำน 

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

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

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

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

 

2. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  

(1) ทีอ่ยู่สถำนประกอบธุรกิจ  ชื่อสถำนประกอบธุรกิจ……………………………………...…………………………………… 

เลขที…่…………….......หมู่..............ตรอก/ซอย................................................................... 

ถนน…………………………………..ต ำบล/แขวง.................................................................. 

อ ำเภอ/เขต……………………………...…จังหวัด.................................................................. 

รหัสไปรษณีย…์…………………….…..โทรศัพท…์……………………………..………………  

(2) ทีอ่ยู่สถำนที่พ ำนักอำศัย  เลขที…่…………….......หมู่..............ตรอก/ซอย...................................................................  

ถนน…………………………………..ต ำบล/แขวง.................................................................. 

อ ำเภอ/เขต……………………………...…จังหวัด.................................................................. 

รหัสไปรษณีย…์…………………….…..โทรศัพท…์……………………………..………………  

โทรศัพทม์ือถือ……………..……………..E-mail................................................................... 

(3) ทีอ่ยู่ในต่ำงประเทศ:….(กรณีบคุคลที่มิไดม้ีสญัชำติไทยใหร้ะบท่ีุอยู่ท่ีติดต่อไดใ้นต่ำงประเทศ)........................................................... 

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

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

 



3. คุณสมบัติตำมวิชำชีพ  

(1) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (เรียงจำกล่ำสุด)  

       ชื่อสถำบันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ        ชื่อคุณวุฒิและสำขำวิชำเอก     ปีทีส่ ำเร็จ  

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

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

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

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

 (2) หลักสูตรกำรฝึกอบรมหรือสัมมนำทีเ่กี่ยวข้องกับกำรเป็นกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน  

      ชื่อหลักสูตร         ชื่อคุณวุฒิและสำขำวิชำเอก     ปีทีส่ ำเร็จ  

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

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

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

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

4. คุณสมบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดทีเ่กี่ยวขอ้งของบริษัทฯ  

[   ] มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัทฯ  

5. ประสบกำรณก์ำรท ำงำนจนถึงปัจจุบัน (ระบุทุกต ำแหน่งทัง้ในบริษัทเอกชน หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอิสระ 

และต ำแหน่งทำงกำรเมือง)  

      ช่วงเวลำ                        ชื่อสถำนที่ท ำงำน      ประเภทธุรกิจ       ต ำแหน่งงำน  

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

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

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

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

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

หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบในต ำแหน่งงำนปัจจุบัน 

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

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

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

6. กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 

      ช่วงเวลำ                                บริษัท               ประเภทกรรมกำร                    หมำยเหตุ  

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

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

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

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

 

 



7. กำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท ไรมอน แลนด ์จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที…่…………………...…………...……(วนัท่ีไดร้บักำรเสนอชื่อ) 

ถือหุ้นบริษัท หุน้สำมัญ…………………………………………......................………….. หุน้  

คู่สมรส ถือหุน้สำมัญ................................................................................................... หุน้  

ผู้ทีอ่ยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ ถือหุ้นสำมัญ............................................................... หุ้น 

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภำวะ  

(1) ชื่อ....................................................................... ถือหุ้นสำมัญ..........……………………… หุน้  

(2) ชื่อ....................................................................... ถือหุ้นสำมัญ..........……………………… หุน้  

8. ธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้งกับตนเอง คู่สมรส ผู้ทีอ่ยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ส ำหรับทุกบริษัททีเ่ป็น

กรรมกำร ผูจ้ัดกำร หรือ ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร และทุกบริษัททีม่ีกำรถือหุ้น  

 

(1) บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง  

                 ชื่อบริษัท               ประเภทธุรกิจ  ต ำแหน่งงำนในธุรกิจ     ต้ังแต่ปีถึงปี     ร้อยละของหุ้นที่ถือ  

• กลุ่มธุรกิจที1่  

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

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

• กลุ่มธุรกิจที2่  

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

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

• กลุ่มธุรกิจที3่  

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

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

 

(2) บริษัททีคู่ส่มรส ผู้ทีอ่ยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ หรือบุตรยังไม่บรรลุนิติภำวะเกี่ยวข้อง  

                 ชื่อบริษัท               ประเภทธุรกิจ  ต ำแหน่งงำนในธุรกิจ     ต้ังแต่ปีถึงปี     ร้อยละของหุ้นที่ถือ  

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

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

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

หมำยเหต:ุ  

(1) “กลุ่มธุรกิจ” หมำยควำมว่ำ  (1.1) กลุ่มของบริษัทท่ีประกอบดว้ยบริษัทแม่ บริษัทลกู หรือบริษัทรว่ม  

(1.2) กลุ่มของบริษัทท่ีอยู่ภำยใตอ้ ำนำจควบคมุกิจกำรของบคุคลเดียวกนั  

(2) ส ำหรบับริษัทท่ีตนเองเก่ียวขอ้ง  (2.1) ใหจ้ดักลุ่มตำมนิยำม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทัง้นีก้รณีบริษัทท่ีมิใช่กลุ่มธุรกิจ ก็ใหถื้อว่ำแตล่ะ

บริษัทเป็นหน่ึงกลุ่มธุรกิจดว้ย  

(2.2) กรณีมีต  ำแหน่งงำนในธุรกิจเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร หรือกรรมกำร ผูม้ี

อ  ำนำจลงนำม ใหร้ะบใุหช้ดัเจนดว้ย  

 



9. ประวัติกำรฟ้องรอ้งหรือถูกฟ้องรอ้งด ำเนินคดี (เวน้แต่เป็นควำมผิดลหุโทษ)  

          ศำล           สถำนะ            คดี      ข้อหำหรือ            ทุนทรัพย ์           เลขทีค่ดี        ผลคดี 

      [โจทก/์จ ำเลย       [แพ่ง/อำญำ/         ฐำนควำมผิด             

        ผู้ร้อง]             ล้มละลำย] 

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

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

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

10. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำทีรั่บรองโดยบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอชื่อโดยมีกำรรับรองส ำเนำถูกต้อง (ข้อใดจัดหำ ไมไ่ด้ให้

ระบุเหตุผลด้วย)  

(1) หลกัฐำนแสดงคณุวุฒิกำรศึกษำ  

(2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  

(3) ส ำเนำทะเบียนบำ้น  

(4) หลกัฐำนแสดงกำรช ำระภำษีเงินไดใ้นปีท่ีผ่ำนมำ  

(5) ประวตัิกำรท ำงำนและหนงัสือรบัรองกำรท ำงำนจำกสถำนท่ีท ำงำนปัจจบุนัหรือล่ำสดุ  

(6) ส ำเนำหนงัสือตรวจคนเขำ้เมือง/ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงประเทศ)  

(7) หนงัสือรบัรองหรือเอกสำรอื่นใดจำกสถำบนักำรเงินหรือบริษัทท่ีให้สินเชื่อ หรือจำกบริษัทขอ้มลูเครดิต หรือ จำกหน่วยงำนอื่น

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรบัรองว่ำไม่เขำ้ข่ำยจดัชัน้เป็นลกูหนีช้ัน้ต  ่ำกว่ำมำตรฐำนชัน้สงสยั ชัน้สงสยัจะสญู หรือสญู  

 

 

ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว/…………) ……………………………………………………………………………………………

ตกลงใหเ้สนอชื่อ และขอ้มลูในเอกสำรฉบบันีเ้พื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท และขอรบัรองว่ำรำยละเอียดในแบบ 

ขอ้มลูขำ้งตน้นีถ้กูตอ้งครบถว้น และเอกสำรประกอบท่ียื่นมำพรอ้มนีเ้ป็นควำมจริงทกุประกำร และยินยอมใหบ้ริษัท ไรมอน แลนด ์จ ำกดั 

(มหำชน) เปิดเผยขอ้มลู หรือเอกสำรประกอบดงักล่ำวได ้

 

 

ลงชื่อ………….........................……………………………………..บคุคลที่ได้รบักำรเสนอชื่อ 

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

วนัท่ี..................../................................................./.......................  

 

 


