
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

หลกัเกณฑก์ำรใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เปน็กรรมกำรในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้   
 

วตัถปุระสงค ์
บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่

ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้
ประจ ำปี 2566 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวำระในกำรประชุมตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด 
 
หลกัเกณฑ ์

1. ผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธเิสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรต้องมีคุณสมบตัิดงันี้ 
1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อย

ละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
1.2 ผู้ถือหุ้นตำมข้อ 1.1 จะต้องมีระยะเวลำกำรถือหุ้นดังกล่ำวต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน ในวันที่ยื่นเสนอ 
1.3 ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

2. กำรเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขำ้รับกำรพจิำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
2.1 คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในกำรบริหำรงำน และมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนดและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 2.1.1 คุณสมบัตกิรรมกำรตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
 2.1.2 คุณสมบัตกิรรมกำรตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 2.1.3 คุณสมบัติกรรมกำรตำมกฏหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์

3. ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 
3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร

ได้ โดยกรอก "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้น"  พร้อมแนบเอกสำร หลักฐำนที่
เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อกรอก "แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้
ถือหุ้น" พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ได้ตั้งแต่ 4 มกรำคม 2565 ถึงวันที่ 
4 กุมภำพันธ ์2565 ตำมที่อยู่ดังนี้ 

เลขำนกุำรบรษิทั 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่3 อำคำรรจันำกำร ชัน้ที ่19 ถนนสำทรใต ้ 
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรงุเทพมหำนคร 10120 
กรุณำวงเล็บมุมซองว่ำ “กำรเสนอชือ่บุคคลเพื่อรับกำรพจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำร” 

กรณีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอก  "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้น" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน และหำกผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้ำ
รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำ "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น"  1 แบบ ต่อ 1 คน 

3.2 เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนน ำเสนอตอ่ให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และหำก
ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถจัดส่งเอกสำรที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด บริษัทฯ จะถือว่ำผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
กำรพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร 

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


3.3 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำวและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อพิจำรณำว่ำควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวเพื่อรับกำรเลือกตั้งในกำรประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นที่สิ้นสุด 

3.4 บุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะได้รับกำรบรรจุชื่อในวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำรพร้อมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนหรือคณะกรรมกำรบริษัท บริษัท
จะแจ้งให้ผู้ถือห้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบขอเสนอชือ่บคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เปน็กรรมกำรในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ 
 
1. ขอ้มลูทัว่ไป 
ชือ่ (นำย,นำง,นำงสำว)     นำมสกลุ:       
บรษิทั              
ทีอ่ยูป่จัจบุนั/ทีต่ดิตอ่ได:้ 
เลขที่       หมู่บ้ำน/อำคำร       
หมู่ที่    ตรอก/ซอย  ถนน         
ต ำบล/แขวง      อ ำเภอ/เขต        
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   ประเทศ        
โทรศัพท์       โทรสำร        
E-mail              
ที่อยู่ในต่ำงประเทศ: (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชำติไทยให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่ำงประเทศ)      
             
2. จ ำนวนหุน้ทีถ่อืครอง:      หุ้น ณ วันที่      
3. รำยชือ่บคุคลทีป่ระสงคจ์ะเสนอชือ่เพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เปน็กรรมกำร: 
                           
เหตผุลทีเ่สนอ:                                                                                                                                             ‘ 
ประเภทของกรรมกำรทีเ่สนอ:                                                                                                                         ‘ 
4. เอกสำรหลักฐำนของผู้ถอืหุน้ทีต่้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง 

4.1 หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ 
 [ ] หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐำนอื่นจำกบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือผู้รับฝำกทรัพย์สิน หรือส ำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 4.2 หลักฐำนแสดงตน ได้แก่ 

 [ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบส ำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 
 [ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
5. ค ำรบัรอง 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสำรหลักฐำน
ดังกล่ำวได้ 
 

ลงชื่อ            ผู้ถือหุ้น 
 (                ) 

วันที ่       
 
 
 
 
 



แบบขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่เขำ้รบักำรพจิำรณำ เลอืกตัง้เปน็กรรมกำรบรษิทัในกำรประชมุผูถ้ือหุน้  
 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของบคุคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่  
(1) ชือ่-ชือ่สกลุ (ภำษำไทย)…………………………………………………(ชื่อสกลุเดมิ)…………………………………………..……               
                       (ภำษำอังกฤษ)……………………………………………..(ชื่อสกลุเดมิ)………………………………….………… 
(2) วนั/เดอืน/ปเีกดิ…………………………………………………………………………….อำยุ.…………………ปี  
(3) สญัชำติ…………………………………….  
(4) สขุภำพ [  ] แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรได้ [  ] ไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรได้ (โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)  
(5) สถำนภำพกำรสมรส  [  ] โสด   [  ] สมรส   [  ] หย่ำร้ำง  
(6) คู่สมรสชือ่………………………………………………………………(ชื่อสกลุเดมิ)……………..…….……….…………………  
     ผูท้ี่อยูก่นิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำชือ่………………………………………………… (ชือ่สกลุเดมิ)……………….…….………………… 
(7) รำยละเอยีดเกีย่วกบับตุร  
ชือ่บตุร      วนั/เดอืน/ปเีกดิ   อำย(ุป)ี   สถำนทีท่ ำงำน 
...........................................................  .................................... .............  .................................................. 
...........................................................  .................................... .............  .................................................. 
...........................................................  .................................... .............  .................................................. 
...........................................................  .................................... .............  .................................................. 
 
2. ทีอ่ยูป่จัจบุนั  
(1) ทีอ่ยู่สถำนประกอบธุรกจิ  ชือ่สถำนประกอบธรุกจิ……………………….………………………………………………… 

เลขที…่………………….หมู…่………..ตรอก/ซอย……………………………………………………….. 
ถนน………………………..ต ำบล/แขวง…………………………………………………… อ ำเภอ/
เขต…………………………..…จังหวัด……………………………………………….
รหัสไปรษณยี์…………….…..โทรศพัท์…………………………………….…….…… 

(2) ทีอ่ยู่สถำนที่พ ำนกัอำศยั  เลขที่……………….หมู่…………..ตรอก/ซอย………………………………………………. 
ถนน…………………..………..ต ำบล/แขวง…………………………………………………. อ ำเภอ/
เขต……………………………จังหวดั……………………………………………….. 
รหัสไปรษณยี์………………..โทรศพัท์………………………………..………………  
โทรศัพทม์อืถือ……………..……………..E-mail................................................................... 

(3) ทีอ่ยูใ่นตำ่งประเทศ:….(กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชำติไทยให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่ำงประเทศ)………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..........………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
 
 
 
 
 



3. คณุสมบตัติำมวชิำชพี  
(1) คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ (เรยีงจำกล่ำสดุ)  

       ชือ่สถำบนัทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำ        ชือ่คณุวฒุแิละสำขำวชิำเอก     ปทีีส่ ำเรจ็  
............................................................................................... ...........................................................  .................... 
 ............................................................................................... ...........................................................  .................... 
 ............................................................................................... ...........................................................  .................... 
 ............................................................................................... ...........................................................  .................... 
 (2) หลกัสตูรกำรฝกึอบรมหรือสมัมนำทีเ่กีย่วข้องกบักำรเปน็กรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีน  

      ชื่อหลกัสตูร         ชือ่คณุวฒุแิละสำขำวชิำเอก     ปทีีส่ ำเรจ็  
............................................................................................... ...........................................................  .................... 
 ............................................................................................... ...........................................................  .................... 
 ............................................................................................... ...........................................................  .................... 
 ............................................................................................... ...........................................................  .................... 
4. คณุสมบตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดที่เกีย่วขอ้งของบรษิทัฯ  

[   ] มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ  
5. ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจนถงึปจัจบุนั (ระบทุกุต ำแหนง่ทัง้ในบรษิทัเอกชน หนว่ยงำนรำชกำร รฐัวสิำหกจิ หนว่ยงำนอิสระ และต ำแหนง่ทำงกำรเมอืง)  
      ชว่งเวลำ                        ชือ่สถำนทีท่ ำงำน      ประเภทธรุกจิ       ต ำแหนง่งำน  
...............................          ..................................................................      .............................................      ...................................... 
...............................          ..................................................................      .............................................      ......................................  
...............................          ..................................................................      ............ .................................      ...................................... 
...............................          ..................................................................      .............................................      ...................................... 
...............................          ..................................................................      ............ .................................      ...................................... 
หนำ้ทีค่วำมรบัผิดชอบในต ำแหนง่งำนปจัจบุนั 
……............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. ......………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………........................................................
............... 
6. กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในปจัจบุนั 
      ชว่งเวลำ                                บรษิทั               ประเภทกรรมกำร                    หมำยเหต ุ 
...............................          ..................................................................      .............................................      ........................ .............. 
...............................          ..................................................................      .............................................      ...................................... 
...............................          ..................................................................      ............ .................................      ...................................... 
...............................          ..................................................................      ............ .................................      ...................................... 
 
 
7. กำรถอืหุน้สำมัญของบรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที่…………………………………………(วันที่ได้รับกำรเสนอช่ือ) 
ถือหุน้บรษิทั หุน้สำมัญ…………………………………………………………….………….. หุ้น  
คู่สมรส ถือหุน้สำมญั……………………………………………………………………………………… หุ้น  
ผูท้ี่อยูก่นิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ ถอืหุน้สำมัญ……………………………………………………… หุ้น 



บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิำวะ  
(1) ชือ่…………………………………………………………….. ถือหุน้สำมญั……….……………………… หุน้  
(2) ชือ่…………………………………………………………….. ถือหุน้สำมญั……….……………………… หุ้น  
8. ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง คูส่มรส ผูท้ี่อยูก่นิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิำวะ ส ำหรบัทกุบรษิทัทีเ่ป็นกรรมกำร ผูจ้ดักำร หรือ ผูม้ี
อ ำนำจในกำรจัดกำร และทกุบรษิทัทีม่กีำรถอืหุ้น  
 

(1) บรษิทัทีต่นเองเกีย่วข้อง  
                 ชือ่บรษิทั               ประเภทธรุกจิ  ต ำแหนง่งำนในธรุกจิ     ตัง้แตป่ถีงึปี     รอ้ยละของหุน้ทีถ่ือ  
• กลุม่ธรุกจิที1่  
1).....................................................       ......................................  ....................................    .....................    ...............................  
2)......................................................       ......................................  ....................................    .....................    ............................... 
• กลุม่ธรุกจิที2่  
1) .....................................................       ......................................  ....................................    .....................    ............................... 
2) .....................................................       ......................................  ....................................    .....................    ............................... 
• กลุม่ธรุกจิที3่  
1) .....................................................       ......................................  ....................................    .....................    ............................... 
2) .....................................................       ......................................  ....................................    .....................    ............................... 

 
(2) บรษิทัทีคู่ส่มรส ผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ หรอืบตุรยงัไมบ่รรลนุติภิำวะเกีย่วขอ้ง  

                 ชือ่บรษิทั               ประเภทธรุกจิ  ต ำแหนง่งำนในธรุกจิ     ตัง้แตป่ถีงึปี     รอ้ยละของหุน้ทีถ่ือ  
1).....................................................       ......................................  ....................................    .....................    ...............................  
2)......................................................       ......................................  ....................................    .....................    ............................... 
3)......................................................       ......................................  ....................................    .....................    ............................... 
หมำยเหตุ:  
(1) “กลุ่มธุรกิจ” หมำยควำมว่ำ  (1.1) กลุ่มของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม  

(1.2) กลุ่มของบริษัทที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจควบคุมกิจกำรของบุคคลเดียวกัน  
(2) ส ำหรับบริษัทที่ตนเองเก่ียวข้อง  (2.1) ใหจ้ัดกลุ่มตำมนิยำม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้กรณีบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ก็ให้ถือว่ำแต่ละบริษัทเป็น

หนึ่งกลุ่มธุรกิจด้วย  
(2.2) กรณีมีต ำแหน่งงำนในธุรกิจเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร หรือกรรมกำร ผู้มีอ ำนำจ

ลงนำม ใหร้ะบุใหชั้ดเจนด้วย  
 
9. ประวตักิำรฟอ้งรอ้งหรอืถกูฟอ้งร้องด ำเนนิคด ี(เวน้แตเ่ปน็ควำมผดิลหโุทษ)  
          ศำล           สถำนะ            คด ี     ข้อหำหรอื            ทนุทรพัย ์           เลขทีค่ดี        ผลคด ี
      [โจทก/์จ ำเลย       [แพง่/อำญำ/         ฐำนควำมผดิ             

        ผูร้อ้ง]             ลม้ละลำย] 
.............................     .........................     ........................     .............................     ...............................     ..................     ................  
.............................     .........................     ........................     .............................     ...............................     ..................     ................ 
.............................     .........................     ........................     .............................     ...............................     ..................     ................ 
 



10. เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำทีร่บัรองโดยบคุคลทีไ่ด้รบักำรเสนอชือ่โดยมกีำรรบัรองส ำเนำถูกต้อง (ขอ้ใดจดัหำ ไมไ่ดใ้หร้ะบเุหตผุลดว้ย)  
(1) หลักฐำนแสดงคุณวุฒิกำรศึกษำ  
(2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
(3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
(4) หลักฐำนแสดงกำรช ำระภำษีเงินได้ในปีที่ผ่ำนมำ  
(5) ประวัติกำรท ำงำนและหนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกสถำนที่ท ำงำนปัจจุบันหรือล่ำสุด  
(6) ส ำเนำหนังสือตรวจคนเข้ำเมือง/ส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงประเทศ)  
(7) หนังสือรับรองหรือเอกสำรอื่นใดจำกสถำบันกำรเงินหรือบริษัทที่ให้สินเช่ือ หรือจำกบริษัทข้อมูลเครดิต หรือ จำกหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

เพ่ือรับรองว่ำไม่เข้ำข่ำยจัดช้ันเป็นลูกหนี้ชั้นต ่ำกวำ่มำตรฐำนชั้นสงสัย ช้ันสงสัยจะสูญ หรือสูญ  
 
 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว/…………) …………………..…………………………………………………………………
ตกลงให้เสนอช่ือ และข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท และขอรับรองว่ำรำยละเอียดในแบบ ข้อมูลข้ำงต้นนี้
ถูกต้องครบถ้วน และเอกสำรประกอบที่ยื่นมำพร้อมนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร และยินยอมให้บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) เปดิเผยข้อมูล หรือ
เอกสำรประกอบดังกล่ำวได้ 

 
 

ลงชื่อ……………………………….……………………………………..บุคคลที่ได้รับกำร
เสนอช่ือ (…………..……………......………………….......….........…………)  
วันที่………………../…………………………………………./…………………..  

 
 


