สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.1
ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่ไม่ ได้ เป็ นกรรมการอิสระ)

ชื่อ: นายโฮ กวงปิ ง
อายุ: 59 ปี
สัญชาติ: สิงคโปร์
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท: 25 ปี 9 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ประวัตกิ ารศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริ ญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริ การ มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
๐ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์
ประสบการณ์ ทาํ งาน / ปั จจุบัน:
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
๐ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริ ษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
๐ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ ้งส์ จํากัด
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท บันยัน ทรี โฮลดิ ้งส์ จํากัด บางบริ ษัท
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ Singapore Management University
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Limited
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Management Co., Ltd.
๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้ องของ บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) บางบริษัท (1)
๐ กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited
๐ กรรมการ Chang Fung Company Limited
๐ กรรมการ บริษัท วาชัง ออฟชอร์ (ฮ่องกง) จํากัด
๐ กรรมการ Bibace Investments Ltd
๐ กรรมการ KAP Holdings Ltd.
๐ กรรมการ Recourse Investments Ltd.
๐ กรรมการ Freesia Investments Ltd
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๐
๐

กรรมการ บริ ษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง จํากัด
กรรมการ บริษัท เทนินห์ มันสําปะหลัง จํากัด

กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
๐ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ ้งส์ จํากัด
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ ้งส์ จํากัด บางบริษัท
ประวัตทิ าํ ผิดกฎหมาย: ไม่มี
การเข้ าประชุมในปี 2554:
คณะกรรมการบริษัท:
เข้ าประชุม 4 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้
ประชุมผู้ถือหุ้น:
เข้ าประชุม 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
หมายเหตุ:
(1)

รายละเอี ยดตามทีป่ รากฏในหัวข้อ "ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษัทฯ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2554" ในรายงานประจํ าปี
2554 ของบริ ษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ ษัทฯ ยังคงเหมื อนเดิ ม ณ ปั จจุบนั
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ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
(กรรมการที่ไม่ ได้ เป็ นกรรมการอิสระ)

ชื่อ: นายเอเรี ยล พี วีร่า
อายุ: 59 ปี
สัญชาติ: สิงคโปร์
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท: 14 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
ประวัตกิ ารศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์
๐ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเดอะอีสต์ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
๐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
ประสบการณ์ ทาํ งาน / ปั จจุบัน:
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการ บริษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการผู้จดั การกลุม่ / กรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ ้งส์ จํากัด
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ ้งส์ จํากัด บางบริ ษัท
๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้ องของ บริ ษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) บางบริษัท (1)
๐ กรรมการ บริษัท ทรอปิ คอล รี สอร์ ท จํากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้ องบางบริษัท
กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
๐ กรรมการผู้จดั การกลุม่ / กรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ ้งส์ จํากัด
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ ้งส์ จํากัด บางบริษัท
ประวัตทิ าํ ผิดกฎหมาย: ไม่มี
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การเข้ าประชุมในปี 2554:
คณะกรรมการบริ ษัท:
เข้ าประชุม 3 ครัง้ จากทังหมด
้
4 ครัง้
ประชุมผู้ถือหุ้น:
เข้ าประชุม 1 ครัง้ จากทังหมด
้
1 ครัง้
หมายเหตุ:
(1)

รายละเอี ยดตามทีป่ รากฏในหัวข้อ "ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษัทฯ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2554" ในรายงานประจํ าปี
2554 ของบริ ษัท ลากูน่า รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ ษัทฯ ยังคงเหมื อนเดิ ม ณ ปั จจุบนั
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