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บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
Raimon Land Public Company Limited 

 
ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และนยิามกรรมการอสิระ 

Profiles of Independent Directors for the Appointment as Proxy by the Shareholders and the Definition of Independent Directors 

 ชือ่-นามสกลุ 
Name 

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  
Mrs. Oranuch Apisaksirikul 

ต าแหนง่ 

 
Position 

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
Vice-Chairperson of the Board, Independent Director, Chairperson of Audit Committee, 
Member of Nomination and Remuneration Committee 

อาย ุ
Age 

63 ป ี
63 Years Old 

ทีอ่ยู ่
Address 

เลขที่ 41 ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 
No. 41, Soi Sukhaphiban-Bang Ramad 1, Taweewattana Sub-District, Taweewattana District, 
Bangkok 10170 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรง,ทางอ้อม หรือส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่
พิจารณา 
Direct, indirect or special interest in the agenda proposed 

วาระที่ 5 
 

Agenda 5 
 
 
 
ชือ่-นามสกลุ 
Name 

นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน แคนเชลโลน ี
Mr. Franck Charles-Antoine Cancelloni 

ต าแหนง่ 
Position 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Member of the Audit 
Committee, Independent Director 

อาย ุ
Age 

55 ป ี
55 Years Old 

ทีอ่ยู ่
 
Address 

นารา 9 คอนโดมิเนียม, ห้อง #603/312, ซอยสวนพลู, ถนนนราธิวาสราชนครนิทร์, แขวงทุ่งมหาเมฆ,           
เขตสาทร, กรุงเทพมหานคร 10120 
Nara 9 Condominium, Unit #603/312, Soi Suan Phlu 1, Naradhiwat Rajanagarindra Road, 
Thungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรง,ทางอ้อม หรือส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่
พิจารณา 
Direct, indirect or special interest in the agenda proposed 

วาระที่ 5 
 

Agenda 5 
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นยิามกรรมการอสิระ 
Definition of Independent Directors 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
(Definition of Independent Directors of the Company is in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission and 

the Stock Exchange of Thailand.)  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับ
รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

1. Holding not more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of the Company, parent company, subsidiaries, associated 
companies, major shareholders, or controlling persons of the Company. In this case, for the purpose of calculation, the number of shares held 
by the related person of each member of the Audit Committee shall also be included. 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

2. Neither being a director who takes part or used to take part in management, nor being or used to be an employee, a staff, an advisor who regularly 
receives salary, nor a person who have a control over the Company, the Company’s parent company, its subsidiaries, or its associated companies, 
or its subsidiaries in the same level, major shareholders or the controlling person of the Company, unless such director has resigned from such 
position for at least two years before the date being appointed as an Independent Director. In this regard, such characterist ics shall not include 
the case that Independent Director used to be a government officer or an advisor of a government sector which is the major shareholder or 
controlling person of the Company. 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมร ส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

3. Not being a blood-related person nor legally related as father, mother, spouse, brother, sister and children, including being the spouse of the  
children of other directors, executives, major shareholders, controlling persons or the persons who will be nominated as director, executive or 
controlling person of the Company or its subsidiary.  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกั บบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการอิสระ 

 อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามค านิยามที่ก าหนดในข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
4. Neither having, nor used to have any business relationship with the Company, its parent company, its subsidiaries, its associated companies, its 

major shareholders, or its controlling persons in a manner that may obstruct the exercise of independent judgment as a member  of the Audit 
Committee. Moreover, a member of the Audit Committee must neither be, nor used to be a key shareholder or controlling person of the entities 
having business relationship with the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, or its 
controlling persons, unless such director has resigned from the position for at least two years before the date being appointed as Independent 
Director. 
In this regard, the definition of the terms “business relationship” shall be the same as the definition specified in the relevant notifications of the 
Office of the Securities and Exchange Commission. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ 
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5. Neither being, nor used to be the auditor of the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its 
controlling persons, nor being a key shareholder, controlling person or partner of the audit office having the auditor providing auditing service to 
the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major shareholders, its controlling persons, as a member, unless 
such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ 

6. Neither being, nor used to be a provider of any professional services including the legal advisory or financial advisory services that received fees 
in the amount of more than Baht Two million per year from the Company, its parent company, its subsidiary, its associated company, its major 
shareholders, its controlling persons, nor being shareholder, the controlling person, or partner of such professional services provider, unless 
such director has resigned from such position for at least two years before the date being appointed as Independent Director.  

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
7. Not being a director who has been appointed as a representative of the Company, major shareholders or shareholders relating to major 

shareholders. 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

8. Neither operating the business having the same nature which significantly competes with the business of Company or its subsidiaries, nor being 
a significant partner or a director who involves in the management, nor being an employee, staff, a member, and a consultant who receives regular 
salary, or holds more than 1 percent of the total number of shares with the voting rights of a company that operates the business having the same 
nature and significantly competes with the businesses of the Company or its subsidiary. 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 
9. Having no other conditions that may obstruct the independent expression of opinion on the Company’s operation.  
 
10.  มีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี  
10. Having a term of office not exceeding 9 consecutive years.   
 


