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

ขอ้มลูบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ 
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นางอรนชุ อภศิกัดิศ์ริกิลุ 

Mrs. Oranuch Apisaksirikul 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

ชือ่-นามสกลุ     

Name-Surname 

นางอรนชุ อภศิกัดิศ์ริกิลุ                                               

Mrs. Oranuch Apisaksirikul 

 

อาย ุ              

Age 

64 ปี                                                                        

64 years  

สญัชาต ิ                                           

Nationality 

ไทย                                                                          

Thai  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอจะแตง่ตัง้                     

Type of director nominated for 
appointment 

กรรมการอิสระ                                                              

Independent Director 

คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ                    

Educational background 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศกัด์ิ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น                                                        

Honorary of Doctor of Philosophy (Business Administration) Western University 

การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ                 

Training relating to role and duties of 
director 

Advanced Audit Committee Program (AACP) 31/2018, IOD 

Director Certification Program (DCP) 16/2002, IOD 

Anti-Corruption Training Program for Corporate and Executives 2/2012, IOD 

ประสบการณก์ารท างาน                         

Working Experience 

ชว่งเวลา  

Period 

ต าแหนง่                                           

Position 

ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ                  

Name of Institute / Company  
/ Business Type 

 ปัจจุบัน 

 

 รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,            
กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

บมจ. ไรมอน แลนด ์

Raimon Land Plc. 

Present Vice Chairperson of the Board, 
Independent Director,       

Chairperson of the Audit 
Committee, Member of the 

Nomination and Remuneration 
Committee 

โปรดดูข้อมลูเพิม่เตมิด้านล่าง 

Please see more information below  
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หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

จ านวนปทีีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 
 

Number of years of service 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
มาแล้วทั้งหมดเป็นเวลา 2 ปี 

Initially appointed as the Company’s director on March 13, 2021 and has held the position of 
director of the Company for totaling 2 years. 

การถอืครองหุน้ในบรษิทั 

Shareholding in the Company 

ไม่มี 

None 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

Relationship with executives or major 
shareholders of the Company or its 
subsidiaries 

ไม่มี 
 
 

None 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู ้บร ิหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 

 

 

Current directorship/ executive 
position in other listed companies 

- 2561 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. อมตะ วีเอ็น  

- 2562 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย   

- 2564 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป  

 

- 2018 – Now  Independent Director, Chairperson of the Audit Committee / Amata VN PCL. 

- 2019 – Now  Independent Director, Chairperson of the Audit Committee /                    
  CIMB Thai Bank PCL.  

- 2021 – Now  Independent Director / Major Cineplex Group PCL.  

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ / บจ.โนมูเพย์ (ประเทศไทย) 

- พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการก ากับดูแลกิจการ ความเส่ียง และการตรวจสอบ / 
  บจ. เครือเจริญโภคภณัฑ์  

- ก.พ.2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและผลตอบแทน /           
  บจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป  

- พค.2563 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ /                            
  Amata City Long Thanh Join Stock Company  

- เม.ย.2563 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ /                        
  Amata Township Long Thanh Join Stock Company  

- 2564 – ปัจจุบัน  กรรมการ / โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ ทุจริต  

- 2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ / คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแขง็ด้านจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว          
  เฉลิมพระเกียรต ิ

- 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ / ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ (CBCE) 

- 2554 – ปัจจุบัน    กรรมการ / มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล  
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หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

Current directorship/executive 
position in non-listed companies 

- Apr 2022 – Now Independent Director, Chairman of the Board /                                                   
  Nomu Pay (Thailand) Co., Ltd. 

- May 2021 – Now  Member of the Corporate Governance, Risk and Audit Steering Committee / 
  Charoen Pokphand Group Co., Ltd.   

- Feb 2021 – Now Independent Director, Chairwoman / A Commerce Group Co., Ltd.  

- May 2020 – Now  Independent Director, Chairman of the Board of Directors and Chairperson 
  of the Audit Committee / Amata City Long Thanh Join Stock Company  

- Apr 2020 – Now  Independent Director, Chairman of the Board of Directors and Chairperson 
  of the Audit Committee / Amata Township Long Thanh Join Stock Company  

- 2021 – Now  Director / Collective Action Coalition against corruption (CAC) 

- 2018 – Now  Director / Chinese Study Strengthening Committee,                                  
  Huachiew Chalermprakiet University 

- 2017 – Now  Director / Center for Building Competitive Enterprises (CBCE) 

- 2011 – Now    Director / TISCO Foundation for Charity  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู ้บร ิหารใน
กิจการอื ่นที ่อาจท าให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

Directorship/executive position in 
other companies potentially having 
conflict of interest with the Company 

ไม่มี 
 
 
None 

เปน็/ไมเ่ปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่ม ในการ
บรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจ าของบรษิทัหรอืบรษิทั
ยอ่ย 

Being an executive director of the 
Company, an officer, an employee, or an 
advisor regularly receiving a salary from 
the Company or its subsidiary   

ไม่เป็น  

 
 
 
None 

เปน็/ไมเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีของบรษิทั
หรอืบรษิทัยอ่ย 

Being a professional service provider for 
the Company or its subsidiary 

ไม่เป็น 
 

None 

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุป ี2565 

Number of meetings attended in 2022 

การประชมุคณะกรรมการบริษทั  8/8 ครั้ง 

Board of Directors’ Meeting  8/8 times 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย ไม่มี 
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หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

Legal Dispute None 

สว่นไดเ้สยีพเิศษ 

Special Interest 

ไม่มี 

None 
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นายวเิชษฐ ์เกษมทองศร ี

Mr. Vichet Kasemthongsri  

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

ชือ่-นามสกลุ                                              

Name-Surname 

นายวเิชษฐ ์เกษมทองศร ี                                                     

Mr. Vichet Kasemthongsri 

 

อาย ุ                          

Age 

60 ปี                                         

60  years  

สญัชาต ิ                              

Nationality 

ไทย                   

Thai 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอจะแตง่ตัง้                        

Type of director nominated for 
appointment 

กรรมการอิสระ                                

Independent Director 

คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ                         

Educational background 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)                             

MPPM (Master Program of Public and Private Management), National Institute of 
Development Administration (NIDA) 

การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ 

Training relating to role and duties of 
director 

Director Certificate Program (DCP) 70/2013, IOD 

Role of the Chairman Program (RCP), class 31, IOD 

ประสบการณก์ารท างาน 

Working Experience 

ชว่งเวลา 

Period 

ต าแหนง่ 

Position 

ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

Name of Institute / Company  
/ Business Type 

 ปัจจุบัน 

Present 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

Independent Director and                
Audit Committee Member 

บมจ. ไรมอน แลนด ์

Raimon Land Plc. 

โปรดดูข้อมลูเพิม่เตมิด้านล่าง 

Please see more information below  

จ านวนปทีีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 

 

Number of years of service 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 และด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทมาแล้วทั้งหมดเป็นเวลา 3 ปี 
 

Initially appointed as the Company’s director on January 16, 2020 and has held the position 
of director of the Company for totaling 3 years 
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หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

การถอืครองหุน้ในบรษิทั 

Shareholding in the Company 

ไม่มี 

None 

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

Relationship with executives or major 
shareholders of the Company or its 
subsidiaries 

ไม่มี 
 

None 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 

Current directorship/ executive position 
in other listed companies 

ไม่มี 
 

None 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 

Current directorship/executive position 
in non-listed companies 

ไม่มี 
 

None 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการ
อื่นที่อาจท าให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

Directorship/executive position in other 
companies potentially having conflict of 
interest with the Company 

ไม่มี 
 
 

None 

เปน็/ไมเ่ปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่ม ในการ
บรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจ าของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

Being an executive director of the Company, 
an officer, an employee, or an advisor 
regularly receiving a salary from the 
Company or its subsidiary   

ไม่เป็น 
 
 

None 

เปน็/ไมเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีของบรษิทั
หรอืบรษิทัยอ่ย 

Being a professional service provider for 
the Company or its subsidiary 

ไม่เป็น 
 

None 

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุป ี2564 

Number of meetings attended in 2021 

การประชมุคณะกรรมการบริษทั  7/8 ครั้ง 

Board of Directors’ Meeting  7/8 times 
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หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

Legal Dispute 

ไม่มี 

None 

สว่นไดเ้สยีพเิศษ 

Special Interest 

ไม่มี 

None 

 


