สิงทีส่งมาด้ วย 3.1
ข้ อมูลของผู้ท ไี ด้ รับการเสนอชือเพือเลือกตัง" กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
(กรรมการทีไม่ ได้ เป็ นกรรมการอิสระ)

ชือ: นายโฮ กวงจิง
อายุ: 62 ปี
สัญชาติ: สิงคโปร์

วันทีได้ รับแต่ งตัง" เป็ นกรรมการครัง" แรก: 4 กรกฏาคม 2529
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการบริษัท: 28 ปี 9 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มกี ารเปลีย# นแปลงระหว่างปี )
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริ ญญาเอก (กิตติมศักดิ). สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนด์เวลส์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
๐ ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์
ประสบการณ์ ทาํ งาน - ปั จจุบนั :
กิจการที#เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
๐ ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ลากูนา่ รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท บันยัน ทรี โฮลดิ =งส์ จํากัด
๐ กรรมการที#มิใช่ผ้ บู ริ หาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน Diageo plc.
กิจการที#ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
๐ ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการ บริ ษัทที#เกี#ยวข้ องของบริ ษัท บันยัน ทรี โฮลดิ =งส์ จํากัด
๐ ประธานกรรมการบริ ษัท Singapore Management University
๐ ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการ Tropical Resorts Limited
๐ ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการ Tropical Resorts Management Co., Ltd.
๐ ประธานกรรมการบริ ษัท School of Hotel and Tourism Management of The Hong Kong Polytechnic
University - School Advisory Committe
๐ กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริ ษัทที#เกี#ยวข้ อง
๐ กรรมการ RHYC Pte. Ltd.
๐ กรรมการ Chang Fung Company Limited
๐ กรรมการ Bibace Investments Ltd.
๐ กรรมการ Recourse Investments Ltd. และบริ ษัทที#เกี#ยวข้ อง
๐ กรรมการ Freesia Investments Ltd.
๐ กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited
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กิจการที#ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)
๐ กรรมการ บริ ษัท แม่สะมาดแลนด์ จํากัด
๐ กรรมการ Maypole Ltd. และบริ ษัทที#เกี#ยวข้ อง
๐ กรรมการ บริ ษัท แพล็ททินมั เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด และบริ ษัทที#เกี#ยวข้ อง
๐ บริ ษัท เอเชียผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง จํากัด
กิจการอื#นที#อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
๐ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท บันยัน ทรี โฮลดิ =งส์ จํากัด
ประวัติทาํ ผิดกฎหมาย: ไม่มี
การเข้ าประชุมในปี 2557:
คณะกรรมการบริ ษัท:
เข้ าประชุม 4 ครัง= จากทังหมด
=
4 ครัง=
ประชุมผู้ถือหุ้น:
เข้ าประชุม 1 ครัง= จากทังหมด
=
1 ครัง=
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ข้ อมูลของผู้ท ไี ด้ รับการเสนอชือเพือเลือกตัง" กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
(กรรมการทีไม่ ได้ เป็ นกรรมการอิสระ)

ชือ: นายเอเรียล พี วีร่า
อายุ: 62 ปี
สัญชาติ: สิงคโปร์

วันทีได้ รับแต่ งตัง" เป็ นกรรมการครัง" แรก: 13 พฤษภาคม 2540
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการบริษัท: 17 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี (ไม่มกี ารเปลีย# นแปลงระหว่างปี )
ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:
๐ ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศสิงคโปร์
๐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
ประสบการณ์ ทาํ งาน - ปั จจุบนั :
กิจการที#เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการที#มิใช่ผ้ บู ริ หาร บริ ษัท ลากูนา่ รี สอร์ ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการ บริ ษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการ บริ ษัท ไทยวาสตาร์ ช จํากัด (มหาชน)
๐ กรรมการที#มิใช่กรรมการอิสระ และมิใช่ผ้ บู ริ หาร บริ ษัท บันยัน ทรี โฮลดิ =งส์ จํากัด
กิจการที#ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
๐ กรรมการ ICD (HK) Limited
กิจการอืน# ที#อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
๐ กรรมการที#มิใช่กรรมการอิสระ และมิใช่ผ้ บู ริ หาร บริ ษัท บันยัน ทรี โฮลดิ =งส์ จํากัด
ประวัติทาํ ผิดกฎหมาย: ไม่มี
การเข้ าประชุมในปี 2557:
คณะกรรมการบริ ษัท:
เข้ าประชุม 4 ครัง= จากทังหมด
=
4 ครัง=
ประชุมผู้ถือหุ้น:
เข้ าประชุม 1 ครัง= จากทังหมด
=
1 ครัง=
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