
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2                             Enclosure 2 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ 
Profiles of the Candidates Nominated for Election as Directors to replace those who are due to retire by rotation. 

 

 

นายตนั ซว ีเบง็ เคลวนิ 
Mr. Tan Swee Beng Kelvin 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

ชือ่-นามสกลุ 
Name-Surname 

นายตนั ซว ีเบง็ เคลวนิ 
Mr. Tan Swee Beng Kelvin 

 
อาย ุ 
Age 

57 ป ี
57 years  

สญัชาต ิ 
Nationality 

สิงคโปร์ 
Singaporean  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอจะแตง่ตัง้ 
Type of director nominated for 
appointment 

กรรมการ  
 

Director 

คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ 
 

Educational background 

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) – มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์  
 
Master of Business Administration (Accountancy) – National University of Singapore   

การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ 
Training relating to role and duties of 
director 

 
- 

ประสบการณก์ารท างาน 
Working Experience 

ชว่งเวลา 
Period 

ต าแหนง่ 
Position 

ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 
Name of Institute / Company  

/ Business Type 
 ปัจจุบัน 

Present 
กรรมการ 

Non-Independent Director 
บมจ. ไรมอน แลนด ์

Raimon Land Plc. 
โปรดดูข้อมลูเพิม่เตมิด้านล่าง 
Please see more information below  

จ านวนปทีีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 
 
 
Number of years of service 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที ่9 กันยายน 2563 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแลว้
ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน 
 
 

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 

การถอืครองหุน้ในบรษิทั 
 
Shareholding in the Company 

ไม่มี 
 
None 

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

เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Mesa Thai Pte. Ltd.) 
 
 

Representative director of a major shareholder (Mesa Thai Pte. Ltd.) 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2                             Enclosure 2 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ 
Profiles of the Candidates Nominated for Election as Directors to replace those who are due to retire by rotation. 

 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู ้บร ิหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 
Current directorship/ executive 
position in other listed companies 

ไม่มี 
 
None 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 
 
Current directorship/executive 
position in non-listed companies 

ก.ย. 2564 - ปัจจบุัน     Head of Sustainable Finance and Investments, ASEAN /  
                                 ธนาคารเอชเอสบซีี (HSBC) สิงคโปร์ /สถาบนัการเงิน 
 
 
Sep 2021 – Present   Head of Sustainable Finance and Investments, ASEAN /  
                                 HSBC Singapore (Finance & Banking) 

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 
 
 
 
 

No 
 

เปน็/ไมเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีของบรษิทั
หรอืบรษิทัยอ่ย 
Being a professional service provider for 
the Company or its subsidiary 

ไม่เป็น 
 
No 

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุป ี2564 
Number of meetings attended in 2021 

การประชมุคณะกรรมการบริษทั  6 / 7 ครั้ง 
Board of Directors’ Meeting  6 / 7         times 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
Legal Dispute 

ไม่มี 
None 

สว่นไดเ้สยีพเิศษ 
Special Interest 

ไม่มี 
None  

 
 
 
 
 
 
 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2                             Enclosure 2 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ 
Profiles of the Candidates Nominated for Election as Directors to replace those who are due to retire by rotation. 

 

 

นายเตย ์เคยีน เซง็ จอหน์ 
Mr. Tay Kian Seng John 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

ชือ่-นามสกลุ 
Name-Surname 

นายเตย ์เคยีน เซง็ จอหน์ 
Mr. Tay Kian Seng John 

 
อาย ุ 
Age 

49 ป ี
49 years  

สญัชาต ิ 
Nationality 

สิงคโปร์ 
Singaporean 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอจะแตง่ตัง้ 
Type of director nominated for 
appointment 

กรรมการ  
Director 

คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ 
 

Educational background 

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (เกียรตินิยม) – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง 
 
Honors degree of Mechanical and Production Engineering – Nanyang Technological University 

การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ 
Training relating to role and duties of 
director 

 
- 

ประสบการณก์ารท างาน 
Working Experience 

ชว่งเวลา 
Period 

ต าแหนง่ 
Position 

ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 
Name of Institute / Company  

/ Business Type 
 ปัจจุบัน 

Present 
กรรมการบริหาร 

Executive Director 
บมจ. ไรมอน แลนด ์

Raimon Land Plc. 
โปรดดูข้อมลูเพิม่เตมิด้านล่าง 
Please see more information below  

จ านวนปทีีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 
 
 
Number of years of service 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที ่9 กันยายน 2563 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแลว้
ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน 
 
 

 

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 

การถอืครองหุน้ในบรษิทั 
 
Shareholding in the Company 

ไม่มี 
 
None 

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

เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Mesa Thai Pte. Ltd.) 
 
 
Representative director of a major shareholder (Mesa Thai Pte. Ltd.) 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2                             Enclosure 2 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ 
Profiles of the Candidates Nominated for Election as Directors to replace those who are due to retire by rotation. 

 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู ้บร ิหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน 
Current directorship/ executive 
position in other listed companies 

ไม่มี 
 
None 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 
 
 
Current directorship/executive 
position in non-listed companies 

2562 - ปัจจบุัน กรรมการ / Capella Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.  
                                 (สาธารณรัฐประชาชนจนี) (ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม)  
2558 - ปัจจบุัน  กรรมการ / Kwee & Partners Pte Ltd (สิงคโปร์) (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย)์  
2554 - ปัจจบุัน  กรรมการ / Mesa Investment Pte Ltd (สิงคโปร์) (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย)์ 
 

2019 - Present Director / Capella Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. (China) 
                                 (Hotel Management)  
2015 - Present Director / Kwee & Partners Pte Ltd (Singapore) (Property Development)  
2011 - Present  Director / Mesa Investment Pte Ltd (Singapore) (Property Development) 

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 
 
 
 
 

No 
 

เปน็/ไมเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีของบรษิทั
หรอืบรษิทัยอ่ย 
Being a professional service provider for 
the Company or its subsidiary 

ไม่เป็น 
 
No 

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุป ี2564 
Number of meetings attended in 2021 

การประชมุคณะกรรมการบริษทั  3 / 7 ครั้ง 
Board of Directors’ Meeting  3 / 7         times 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
Legal Dispute 

ไม่มี 
None 

สว่นไดเ้สยีพเิศษ 
Special Interest 

ไม่มี 
None  

 
 
 
 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2                             Enclosure 2 
บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ 
Profiles of the Candidates Nominated for Election as Directors to replace those who are due to retire by rotation. 

 

 

นางสาวจรรยจ์ริา พนติพล 
Miss Janjira Panitpon 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

ชือ่-นามสกลุ 
Name-Surname 

นางสาวจรรยจ์ริา พนติพล 
Miss Janjira Panitpon 

 
อาย ุ 
Age 

46 ป ี
46 years  

สญัชาต ิ 
Nationality 

ไทย 
Thai 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอจะแตง่ตัง้ 
Type of director nominated for 
appointment 

กรรมการ  
Director 

คณุวฒุิการศกึษาสงูสดุ 
 
 

Educational background 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการจัดการ – University of San Francisco School of 
Management 
 
MBA, Finance and Management – University of San Francisco   

การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ 
 

 

Training relating to role and duties of 
director 

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 188/2014 
Company Secretary Program (CSP) รุ่น 32/2009 และ รุ่น 120/2021 

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

ประสบการณก์ารท างาน 
Working Experience 

ชว่งเวลา 
Period 

ต าแหนง่ 
Position 

ชือ่หนว่ยงาน/บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 
Name of Institute / Company  

/ Business Type 
 ปัจจุบัน 

 
 
 
 

Present 

กรรมการบริหาร,  
กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร,  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน,  ผู้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ 

เลขานุการบริษัท 
 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 

บมจ. ไรมอน แลนด ์
 
 
 
 

Raimon Land Plc. 

โปรดดูข้อมลูเพิม่เตมิด้านล่าง 
Please see more information below  

จ านวนปทีีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 
 

 
Number of years of service 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
มาแล้วทั้งหมดเป็นเวลา 11 เดือน 
 
 
 

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 
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บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ 
Profiles of the Candidates Nominated for Election as Directors to replace those who are due to retire by rotation. 

 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

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 

ไม่มี 
 
None 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 
Current directorship/executive 
position in non-listed companies 

เป็นกรรมการของบริษัทย่อย  
 
 
Being a director of subsidiaries 

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   

เป็นกรรมการบริหาร และเปน็ผู้บริหารของบริษัท (ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน)  
 
 
 

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

เปน็/ไมเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีของบรษิทั
หรอืบรษิทัยอ่ย 
Being a professional service provider for 
the Company or its subsidiary 

ไม่เป็น 
 
No 

ประวตักิารเขา้รว่มประชมุป ี2564 
 
 
Number of meetings attended in 2021 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท                                     3 / 3 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร                                    10 / 10 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร   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    
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บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

Raimon Land Public Company Limited 
 

ขอ้มลูบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ 
Profiles of the Candidates Nominated for Election as Directors to replace those who are due to retire by rotation. 

 

 

หวัขอ้/Item รายละเอยีด/Detail 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
Legal Dispute 

ไม่มี 
None 

สว่นไดเ้สยีพเิศษ 
Special Interest 

ไม่มี 
None  

 
 


