สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2

Enclosure 2

บริษทั ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลบุคคลซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีต่ อ้ งออกตามวาระ
Profiles of the Candidates Nominated for Election as Directors to replace those who are due to retire by rotation.
นายตัน ซวี เบ็ง เคลวิน
Mr. Tan Swee Beng Kelvin
หัวข้อ/Item

รายละเอียด/Detail

ชือ่ -นามสกุล
Name-Surname
อายุ
Age
สัญชาติ
Nationality
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอจะแต่งตัง้
Type of director nominated for
appointment
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

นายตัน ซวี เบ็ง เคลวิน
Mr. Tan Swee Beng Kelvin
57 ปี
57 years
สิงคโปร์
Singaporean

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

Master of Business Administration (Accountancy) – National University of Singapore

กรรมการ
Director
ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) – มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

ช่วงเวลา
Period

ตาแหน่ง
Position

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
Name of Institute / Company
/ Business Type

ปัจจุบัน
กรรมการ
Present
Non-Independent Director
โปรดดูข้อมูลเพิม่ เติมด้านล่าง
Please see more information below

บมจ. ไรมอน แลนด์
Raimon Land Plc.

จานวนปีทดี่ ารงตาแหน่งกรรมการ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 และดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว
ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน

Number of years of service

Initially appointed as the Company’s director on 9 September 2020 and has held the position of
director of the Company for totaling 1 year and 7 months
ไม่มี

การถือครองหุน้ ในบริษทั

Shareholding in the Company
None
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Mesa Thai Pte. Ltd.)
ใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
Relationship with executives or major Representative director of a major shareholder (Mesa Thai Pte. Ltd.)
shareholders of the Company or its
subsidiaries

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2

บริษทั ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

Enclosure 2

ข้อมูลบุคคลซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีต่ อ้ งออกตามวาระ
Profiles of the Candidates Nominated for Election as Directors to replace those who are due to retire by rotation.
หัวข้อ/Item

รายละเอียด/Detail

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บ ริห ารใน ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
None
Current directorship/ executive
position in other listed companies
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการ ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน Head of Sustainable Finance and Investments, ASEAN /
ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) สิงคโปร์ /สถาบันการเงิน
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
Current directorship/executive
position in non-listed companies
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บ ริห ารใน
กิจ การอื่น ที่อ าจท าให้ม ีค วามขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
Directorship/executive position in
other companies potentially having
conflict of interest with the Company
เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วม ในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่
ได้รบั เงินเดือนประจาของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย
Being an executive director of the
Company, an officer, an employee, or an
advisor regularly receiving a salary from
the Company or its subsidiary
เป็น/ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย
Being a professional service provider for
the Company or its subsidiary
ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมปี 2564
Number of meetings attended in 2021
ข้อพิพาททางกฎหมาย
Legal Dispute

Sep 2021 – Present Head of Sustainable Finance and Investments, ASEAN /
HSBC Singapore (Finance & Banking)
ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษ
Special Interest

ไม่มี
None

None

ไม่เป็น

No

ไม่เป็น
No
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
Board of Directors’ Meeting
ไม่มี
None

6/7
6/7

ครั้ง
times

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2

Enclosure 2

บริษทั ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลบุคคลซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีต่ อ้ งออกตามวาระ
Profiles of the Candidates Nominated for Election as Directors to replace those who are due to retire by rotation.
นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น
Mr. Tay Kian Seng John
หัวข้อ/Item

รายละเอียด/Detail

ชือ่ -นามสกุล
Name-Surname
อายุ
Age
สัญชาติ
Nationality
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอจะแต่งตัง้
Type of director nominated for
appointment
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น
Mr. Tay Kian Seng John
49 ปี
49 years
สิงคโปร์
Singaporean
กรรมการ
Director

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

Honors degree of Mechanical and Production Engineering – Nanyang Technological University

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (เกียรตินิยม) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง

ช่วงเวลา
Period

ตาแหน่ง
Position

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
Name of Institute / Company
/ Business Type

ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
Present
Executive Director
โปรดดูข้อมูลเพิม่ เติมด้านล่าง
Please see more information below

บมจ. ไรมอน แลนด์
Raimon Land Plc.

จานวนปีทดี่ ารงตาแหน่งกรรมการ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 และดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว
ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน

Number of years of service

Initially appointed as the Company’s director on 9 September 2020 and has held the position of
director of the Company for totaling 1 year and 7 months
ไม่มี

การถือครองหุน้ ในบริษทั

Shareholding in the Company
None
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น ราย เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Mesa Thai Pte. Ltd.)
ใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
Relationship with executives or major Representative director of a major shareholder (Mesa Thai Pte. Ltd.)
shareholders of the Company or its
subsidiaries

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2

บริษทั ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

Enclosure 2

ข้อมูลบุคคลซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีต่ อ้ งออกตามวาระ
Profiles of the Candidates Nominated for Election as Directors to replace those who are due to retire by rotation.
หัวข้อ/Item

รายละเอียด/Detail

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บ ริห ารใน ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
None
Current directorship/ executive
position in other listed companies
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการ 2562 - ปัจจุบัน
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
Current directorship/executive
position in non-listed companies

2019 - Present

กรรมการ / Capella Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) (ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม)
กรรมการ / Kwee & Partners Pte Ltd (สิงคโปร์) (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ / Mesa Investment Pte Ltd (สิงคโปร์) (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
Director / Capella Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. (China)
(Hotel Management)
Director / Kwee & Partners Pte Ltd (Singapore) (Property Development)
Director / Mesa Investment Pte Ltd (Singapore) (Property Development)

2015 - Present
2011 - Present
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บ ริห ารใน ไม่มี
กิจ การอื่น ที่อ าจท าให้ม ีค วามขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
Directorship/executive position in None
other companies potentially having
conflict of interest with the Company
ไม่เป็น
เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วม ในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่
ได้รบั เงินเดือนประจาของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย
No
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
เป็น/ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย
Being a professional service provider for No
the Company or its subsidiary
ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมปี 2564
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
Number of meetings attended in 2021
Board of Directors’ Meeting
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี
Legal Dispute
None
ส่วนได้เสียพิเศษ
Special Interest

ไม่มี
None

3/7
3/7

ครั้ง
times

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2

บริษทั ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

Enclosure 2

ข้อมูลบุคคลซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีต่ อ้ งออกตามวาระ
Profiles of the Candidates Nominated for Election as Directors to replace those who are due to retire by rotation.
นางสาวจรรย์จริ า พนิตพล
Miss Janjira Panitpon
หัวข้อ/Item

รายละเอียด/Detail

ชือ่ -นามสกุล
Name-Surname
อายุ
Age
สัญชาติ
Nationality
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอจะแต่งตัง้
Type of director nominated for
appointment
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

นางสาวจรรย์จริ า พนิตพล
Miss Janjira Panitpon
46 ปี
46 years
ไทย
Thai
กรรมการ
Director

Educational background
การอบรมบทบาทหน้าทีก่ รรมการ

MBA, Finance and Management – University of San Francisco
Directors Certification Program (DCP) รุ่น 188/2014
Company Secretary Program (CSP) รุ่น 32/2009 และ รุ่น 120/2021

Training relating to role and duties of
director
ประสบการณ์การทางาน
Working Experience

Directors Certification Program (DCP) 188/2014
Company Secretary Program (CSP) 32/2009 and 120/2021
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
Period
Position

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการจัดการ – University of San Francisco School of
Management

ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน, ผู้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ
เลขานุการบริษัท
Present
Executive Director, Member of the
Enterprise Risk Management Committee,
Chief Financial Officer, the person taking the
highest responsibility in finance and
accounting and Company Secretary
โปรดดูข้อมูลเพิม่ เติมด้านล่าง
Please see more information below

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
Name of Institute / Company
/ Business Type
บมจ. ไรมอน แลนด์

Raimon Land Plc.

จานวนปีทดี่ ารงตาแหน่งกรรมการ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
มาแล้วทั้งหมดเป็นเวลา 11 เดือน

Number of years of service

Initially appointed as the Company’s director on 13 May 2021 and has held the position of
director of the Company for totaling 11 months

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2

บริษทั ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

Enclosure 2

ข้อมูลบุคคลซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีต่ อ้ งออกตามวาระ
Profiles of the Candidates Nominated for Election as Directors to replace those who are due to retire by rotation.
หัวข้อ/Item
การถือครองหุน้ ในบริษทั
Shareholding in the Company
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น ราย
ใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
Relationship with executives or major
shareholders of the Company or its
subsidiaries
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บ ริห ารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
Current directorship/ executive
position in other listed companies
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการ
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
Current directorship/executive
position in non-listed companies
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บ ริห ารใน
กิจ การอื่น ที่อ าจท าให้ม ีค วามขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
Directorship/executive position in
other companies potentially having
conflict of interest with the Company
เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วม ในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่
ได้รบั เงินเดือนประจาของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย
Being an executive director of the
Company, an officer, an employee, or an
advisor regularly receiving a salary from
the Company or its subsidiary
เป็น/ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย
Being a professional service provider for
the Company or its subsidiary
ประวัตกิ ารเข้าร่วมประชุมปี 2564

Number of meetings attended in 2021

รายละเอียด/Detail
ไม่มี
None
ไม่มี
None

ไม่มี
None
เป็นกรรมการของบริษัทย่อย
Being a director of subsidiaries
ไม่มี
None

เป็นกรรมการบริหาร และเป็นผู้บริหารของบริษัท (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน)

Being Executive Director and Executive of the Company (Chief Financial Officer)

ไม่เป็น
No
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3/3
ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
10 / 10
ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2/2
ครั้ง
Board of Directors’ Meeting
3 / 3 times
Executive Committee’s Meeting
10 / 10 times
Enterprise Risk Management Committee’s Meeting 2 / 2 times

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2

บริษทั ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

Enclosure 2

ข้อมูลบุคคลซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีต่ อ้ งออกตามวาระ
Profiles of the Candidates Nominated for Election as Directors to replace those who are due to retire by rotation.
หัวข้อ/Item

รายละเอียด/Detail

ข้อพิพาททางกฎหมาย
Legal Dispute

ไม่มี
None

ส่วนได้เสียพิเศษ
Special Interest

ไม่มี
None

