
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 
 

หน้า 1/3 
 

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ) 

  

 ชื่อ: นายโฮ กวงจิง 

          อาย:ุ  60 ปี 

          สัญชาต:ิ สงิคโปร์ 

 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก: 27 กมุภาพนัธ์ 2538 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 22 ปี 2 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินยิมเหรียญทอง) มหาวิทยาลยัแหง่ประเทศสงิคโปร์ 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)  
๐ กรรมการ บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัทที่เก่ียวข้องของ บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)(1) 
๐ กรรมการ บริษัทที่เก่ียวข้องของ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั  
๐ กรรมการ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
๐ กรรมการ บริษัท แมม่าลยัดอยรีสอร์ท จ ากดั 
๐ กรรมการ บริษัท แพลท็ทินมั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั และบริษัทที่เก่ียวข้อง 
๐ กรรมการ Profit Chain Ltd. 
๐ กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เก่ียวข้อง 
๐ กรรมการ Chang Fung Company Limited 
๐ กรรมการ PT Bintan Hotels 
๐ กรรมการ Freesia Investments Ltd. 
๐ กรรมการ Vail Enterprises Group Corp. 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
๐ กรรมการ บริษัทที่เก่ียวข้องของ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั  

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 
 

การเข้าประชุมในปี 2559: 
คณะกรรมการบริษัท:   เข้าประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
ประชมุผู้ ถือหุ้น:   เข้าประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 ชื่อ: นายชานคราร์ ชานดราน 

 อาย:ุ  54 ปี 

 สัญชาต:ิ องักฤษ 

 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก: 21 พฤศจิกายน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 4 ปี 5 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจ มหาวิทยาลยัคิงส์ตนั ประเทศองักฤษ 
๐ หลกัสตูรอาชีวศกึษาระดบัสงู สาขาการเงิน เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศองักฤษ 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 
๐ กรรมการผู้จดัการ ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ และกรรมการผู้จดัการ (ธุรกิจสปา) บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
๐ กรรมการ บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัทที่เก่ียวข้องของ บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)(1) 
๐ กรรมการ บริษัทที่เก่ียวข้องของ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
๐ กรรมการ บริษัท บนัยนั ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จ ากดั 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
๐ กรรมการผู้จดัการ ธุรกิจโรงแรมที่เป็นเจ้าของ และกรรมการผู้จดัการ (ธุรกิจสปา) บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
๐ กรรมการ บริษัทที่เก่ียวข้องของ บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปี 2559: 
คณะกรรมการบริษัท:   เข้าประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
ประชมุผู้ ถือหุ้น:   เข้าประชมุ    1    ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้  
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 ชื่อ: นายสจ๊วต เดวดิ เรดดิง้ 

 อาย:ุ  49 ปี 

 สัญชาต:ิ ออสเตรเลีย 

 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก: 10 สงิหาคม 2549 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 10 ปี 8 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัเวสเทอร์นซิดนย์ี ประเทศออสเตรเลยี 
๐ Associate Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลยี 
๐ หลกัสตูร Director Certification Program (2553) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัทที่เก่ียวข้องของ บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)(1) 
๐ ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาอสงัหาริมทรัพย์กลุม่บริษัท บริษัท ลากนูา่ บนัยนั ทรี จ ากดั 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
ไมม่ี 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปี 2559: 
คณะกรรมการบริษัท:   เข้าประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
ประชมุผู้ ถือหุ้น:   เข้าประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  
(1) รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหวัข้อ "ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559" ในรายงาน

ประจ าปี 2559 ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) ซึง่ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ยงัคงเหมือนเดิม ณ 
ปัจจบุนั  


