สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

Enclosure 2
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลกรรมการบริษัททีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีอ่ อกตามวาระ
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation
นายระเฑียร ศรีมงคล
Mr. Rathian Srimongkol
รายละเอียด/Detail

หัวข้อ/Item
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
อายุ
Age
สัญชาติ
Nationality

นายระเฑียร ศรีมงคล
Mr. Rathian Srimongkol
60 ปี
60 years
ไทย
Thai

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอจะแต่งตั้ง
Types of director nominated for
appointment

กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Independent Director/Chairman of the Audit Committee

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
Master of Business Administration, Thammasat University
M.P.A. (General Administration), Suan Sunandha Rajabhat University
Financial Statements Demystified for Director รุน่ 1/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
Role of the Chairman Program รุน่ 19/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Directors Certification Program รุน่ 8/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Educational background
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

Training relating to role and duties
of director

ประสบการณ์การทางาน
Working Experience

Financial Statements Demystified for Director Program, Class No.1/2009,
Thai Institute of Directors (IOD)
Role of the Chairman Program, Class No. 19/2008 Thai Institute of Directors (IOD)
Director Certification Program Class No. 8/2001, Thai Institute of Directors (IOD)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปั จจุบนั
Present

รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Vice-Chairman of the Board,
Independent Director, Chairman of Audit
Committee, Member of Nomination and
Remuneration Committee
โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมด้านล่าง
Please see more information below

จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ

บมจ. ไรมอน แลนด์
Raimon Land Plc.

ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทครัง้ แรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทมาแล้วทัง้ หมดเป็ นเวลา 2 ปี

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

Enclosure 2
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลกรรมการบริษัททีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีอ่ อกตามวาระ
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation
นายระเฑียร ศรีมงคล
Mr. Rathian Srimongkol
รายละเอียด/Detail

หัวข้อ/Item
Number of years of service

Initially appointed as the Company’s director on 15 May 2018 and has held the position of
director of the Company for totaling 2 years

การถือครองหุ้นในบริษัท
Shareholding in the Company

RML: 3,812,500 หุน้ (0.09%)
RML: 3,812,500 Shares (0.09%)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น ไม่มี
รายใหญ่ของบริ ษั ท หรื อบริษั ท ย่ อ ย
Relationship with executives or major None
shareholders of the Company or its
subsidiaries
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร - กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและ
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปั จจุบัน
กาหนดค่าตอบแทน, บริษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
Current directorship/ executive - Director / President & Chief Executive Officer, Krungthai Card PCL.
- Independent Director, Chairman of the Audit Committee, Member of the Corporate
position in other listed companies
Governance Committee and Member of the Nominating & Compensation Committee, One
to One Contacts Plc.
- Independent Director / Lead Independent Director / Vice Chairman of the Board /
Chairman of the Audit committee / Member of the Sustainability and Risk Management
Committee, Indorama Ventures Plc
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร - ประธานกรรมการ, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ, การยาสูบแห่งประเทศไทย
ในปั จจุบัน
- อุปนายกสมาคมฯ, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Current directorship/executive
position in non-listed companies

- Chairman, Islamic Bank of Thailand
- Vice President, Tabacco Authority of Thailand
- Director, Thai Listed Companies Association

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
ในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจท าให้ มี ค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
Directorship/executive position in None
other companies potentially having
conflict of interest with the Company

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

Enclosure 2
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลกรรมการบริษัททีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีอ่ อกตามวาระ
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation
นายระเฑียร ศรีมงคล
Mr. Rathian Srimongkol
รายละเอียด/Detail

หัวข้อ/Item
เป็ น/ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วม ใน
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจา
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
Being an executive director of the
Company, an officer, an employee, or
an advisor regularly receiving a salary
from the Company or its subsidiary

ไม่มี

เป็ น/ไม่เป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
Being a professional service provider
for the Company or its subsidiary

ไม่เป็ น

None

No

มี / ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ มี ไม่มี
นั ย ส า คั ญ อั น อ า จ มี ผ ล ท า ใ ห้ ไ ม่
สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
Having business relationship that may None
materially affect the independence of
his/her performance
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8
ครัง้
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562
Number of meetings attended in 2019 Board of Directors’ Meeting 8 / 8 times
ข้อพิพาททางกฎหมาย
Legal Dispute

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษ

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ เนื่องจากเป็ นกรรมการอิสระที่จะรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ และเป็ นผูท้ ี่
จะต้องถูกเลือกตัง้ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกครัง้ หนึ่ง

Special Interest

In the agenda regarding the re-election of directors, as being the independent director who
will be appointed as proxy of shareholders and being nominated to be reappoint as director.

None

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

Enclosure 2
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลกรรมการบริษัททีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีอ่ อกตามวาระ
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation
นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์
Mr. Kris Thirakaosal
รายละเอียด/Detail

หัวข้อ/Item
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
อายุ
Age
สัญชาติ
Nationality

นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์
Mr. Kris Thirakaosal
42 ปี
42 years
ไทย
Thai

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอจะแต่งตั้ง
Types of director nominated for
appointment

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
Independent Director/Member of the Audit Committee

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พาณิชย์อิเลคโทรนิคส์ Claremont Graduate University, CA, USA
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, CA,USA
Master of science in Electronic Commerce, Claremont Graduate University, CA, USA
Master of art in Economics, Claremont Graduate University, CA, USA
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) พ.ศ. 2556 หลักสูตร Director Certificate
Program 168
Thai Institute of Directors (IOD) B.E. 2556, Director Certificate Program 168

Educational background
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
Training relating to role and duties
of director
ประสบการณ์การทางาน
Working Experience

ช่วงเวลา
ปั จจุบนั
Present

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
Chairman of Nomination and
Remuneration Committee, Member of
Audit Committee, Independent Director
โปรดดูขอ้ มูลเพิม่ เติมด้านล่าง
Please see more information below

จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ

Number of years of service
การถือครองหุ้นในบริษัท
Shareholding in the Company

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
บมจ. ไรมอน แลนด์
Raimon Land Plc.

ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทครัง้ แรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 และดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทมาแล้วทัง้ หมดเป็ นเวลา 1 ปี 7 เดือน
Initially appointed as the Company’s director on 20 September 2018 and has held the
position of director of the Company for totaling 1 years 7 months
ไม่มี
None

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น ไม่มี
รายใหญ่ของบริ ษั ท หรื อบริษั ท ย่ อ ย

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

Enclosure 2
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลกรรมการบริษัททีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีอ่ อกตามวาระ
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation
นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์
Mr. Kris Thirakaosal
รายละเอียด/Detail

หัวข้อ/Item

Relationship with executives or major None
shareholders of the Company or its
subsidiaries
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน, บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จากัด
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปั จจุบัน
Current directorship/ executive - Independent Director / Member of Audit and Corporate Governance Committee / Member
of Nomination Committee and Member of Remuneration Committee, Christiani & Nielsen
position in other listed companies
(Thai) Plc.
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร - ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน, บริษัท บีซีพีอาร์ จากัด
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ผูอ้ านวยการฝ่ ายการพาณิชย์, นิโด้ ปิ โตรเลียม ลิมิเต็ด (ออสเตรเลีย)
ในปั จจุบัน
- Chief Business Development Officer, BCPR Company Limited
Current directorship/executive
position in non-listed companies
- VP Business Development, NIDO Petroleum Limited (Australia)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจท าให้ มี ค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
Directorship/executive position in
other companies potentially having
conflict of interest with the Company
เป็ น/ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วม ใน
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจา
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
Being an executive director of the
Company, an officer, an employee, or
an advisor regularly receiving a salary
from the Company or its subsidiary

ไม่มี

เป็ น/ไม่เป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
Being a professional service provider
for the Company or its subsidiary
มี / ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ มี
นั ย ส า คั ญ อั น อ า จ มี ผ ล ท า ใ ห้ ไ ม่
สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
Having business relationship that may
materially affect the independence of
his/her performance

ไม่เป็ น

None

ไม่มี

None

No
ไม่มี

None

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

Enclosure 2
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลกรรมการบริษัททีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีอ่ อกตามวาระ
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation
นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์
Mr. Kris Thirakaosal
รายละเอียด/Detail

หัวข้อ/Item
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562
Number of meetings attended in 2019

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 8
Board of Directors’ Meeting 6 / 8

ครัง้
times

ข้อพิพาททางกฎหมาย
Legal Dispute

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษ

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ เนื่องจากเป็ นกรรมการอิสระที่จะรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ และเป็ นผูท้ ี่
จะต้องถูกเลือกตัง้ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกครัง้ หนึ่ง

Special Interest

In the agenda regarding the re-election of directors, as being the independent director who
will be appointed as proxy of shareholders and being nominated to be reappoint as director.

None

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

Enclosure 2
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลกรรมการบริษัททีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีอ่ อกตามวาระ
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
Mr. Vichet Kasemthongsri
รายละเอียด/Detail

หัวข้อ/Item
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
อายุ
Age
สัญชาติ
Nationality

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
Mr. Vichet Kasemthongsri
58 ปี
58 years
ไทย
Thai

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอจะแต่งตั้ง
Types of director nominated for
appointment

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
Independent Director/Member of the Audit Committee

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
Educational background

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
MPPM (Master Program of Public and Private Management), National Institute of
Development Administration (NIDA)
- Director Certificate Program (DCP) 70/2013
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 31
- Director Certificate Program (DCP) 70/2013
- Role of the Chairman Program (RCP) Series # 31
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ
Training relating to role and duties
of director
ประสบการณ์การทางาน
Working Experience

ปั จจุบนั
Present

2556
2013
2556 – 21
พ.ค. 2557
2013 – 21
May 2014

จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ

Number of years of service
การถือครองหุ้นในบริษัท
Shareholding in the Company

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
Chairman of Nomination and
Remuneration Committee, Member of
Audit Committee, Independent Director
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
Chairman, Independent Director
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
Minister of Natural Resources and
Environment

บมจ. ไรมอน แลนด์
Raimon Land Plc.

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ประเทศไทย
Ministry of Natural Resources and
Environment, Thailand

ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทครัง้ แรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 และดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทมาแล้วทัง้ หมดเป็ นเวลา 3.5 เดือน
Initially appointed as the Company’s director on 16 January 2020 and has held the position
of director of the Company for totaling 3.5 months
ไม่มี
None

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

Enclosure 2
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลกรรมการบริษัททีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีอ่ อกตามวาระ
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
Mr. Vichet Kasemthongsri
รายละเอียด/Detail

หัวข้อ/Item
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น ไม่มี
รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
Relationship with executives or None
major shareholders of the Company
or its subsidiaries
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปั จจุบัน
Current directorship/ executive None
position in other listed companies
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในปั จจุบัน
None
Current directorship/executive
position in non-listed companies
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจท าให้ มี ค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
Directorship/executive position in
other companies potentially having
conflict of interest with the Company
เป็ น/ไม่เป็ นกรรมการทีม่ ีส่วนร่วม ใน
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจา
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
Being an executive director of the
Company, an officer, an employee, or
an advisor regularly receiving a salary
from the Company or its subsidiary

ไม่มี

เป็ น/ไม่เป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
Being a professional service provider
for the Company or its subsidiary

ไม่เป็ น

None

ไม่มี

None

No

มี / ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่ มี ไม่มี
นั ย ส า คั ญ อั น อ า จ มี ผ ล ท า ใ ห้ ไ ม่
สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

Enclosure 2
บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลกรรมการบริษัททีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีอ่ อกตามวาระ
Information of the candidate for the election of Directors to replace the Directors who will retire by rotation
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
Mr. Vichet Kasemthongsri
รายละเอียด/Detail

หัวข้อ/Item

Having business relationship that may None
materially affect the independence of
his/her performance
เริ่มดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562
Number of meetings attended in 2019 Being Independent Director and member of the Audit Committee on 16 January 2020
ข้อพิพาททางกฎหมาย
Legal Dispute

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษ

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ เนื่องจากเป็ นกรรมการอิสระที่จะรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ และเป็ นผูท้ ี่
จะต้องถูกเลือกตัง้ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกครัง้ หนึ่ง

Special Interest

In the agenda regarding the re-election of directors, as being the independent director who
will be appointed as proxy of shareholders and being nominated to be reappoint as director.

None

