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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเปน็กรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ไม่ได้เปน็กรรมการอิสระ) 

  

 ชื่อ: นายโฮ กวงจิง 

          อาย:ุ  63 ปี 

          สัญชาต:ิ สิงคโปร ์

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 27 กมุภาพันธ์ 2538 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั: 25 ปี 2 เดือน 

การถือหุน้ในบริษทั: ไม่มี (ไม่มกีารเปล่ียนแปลงระหว่างปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสดุ / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินยิมเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยแหง่ประเทศสิงคโปร์ 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน)  
๐ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน)(1) 
๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ ากัด  
๐ กรรมการ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
๐ กรรมการ บริษัท แม่มาลัยดอยรีสอร์ท จ ากัด 
๐ กรรมการ บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
๐ กรรมการ Profit Chain Ltd. 
๐ กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
๐ กรรมการ Chang Fung Company Limited 
๐ กรรมการ PT Bintan Hotels 
๐ กรรมการ Freesia Investments Ltd. 
๐ กรรมการ Vail Enterprises Group Corp. 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ ากัด  

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไม่มี 
 

การเข้าประชุมในปี 2562: 
คณะกรรมการบริษัท:   เข้าประชมุ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
ประชุมผู้ถือหุ้น:   เข้าประชมุ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเปน็กรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ไม่ได้เปน็กรรมการอิสระ) 

 

 ชื่อ: นายชานคราร์ ชานดราน 

 อาย:ุ  57 ปี 

 สัญชาต:ิ อังกฤษ 

 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 21 พฤศจิกายน 2555 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั: 7 ปี 5 เดือน 

การถือหุน้ในบริษทั: ไม่มี (ไม่มกีารเปล่ียนแปลงระหว่างปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสดุ / การอบรมกรรมการ: 
๐ ประกาศนียบตัรบัณฑิต สาขาวชิาธุรกิจ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ 
๐ หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน เซาท์ เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
๐ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการด าเนินงานกลุ่มบริษัท บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
๐ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน)(1) 
๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
๐ กรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จ ากัด 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
๐ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการด าเนินงานกลุ่มบริษัท บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี 2562: 
คณะกรรมการบริษัท:   เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
ประชุมผู้ถือหุ้น:   เข้าประชุม    1    ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเปน็กรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ไม่ได้เปน็กรรมการอิสระ) 

 

 ชื่อ: นายสจว๊ต เดวดิ เรดดิ้ง 

 อาย:ุ  52 ป ี

 สัญชาต:ิ ออสเตรเลีย 

 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 10 สิงหาคม 2549 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั: 13 ปี 8 เดือน 

การถือหุน้ในบริษทั: ไม่มี (ไม่มกีารเปล่ียนแปลงระหว่างปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสดุ / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเวสเทอร์นซิดนยี์ ประเทศออสเตรเลีย 
๐ Associate Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลีย 
๐ หลักสูตร Director Certification Program (2553) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน)(1) 
๐ ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัท บริษัท ลากูน่า บันยัน ทรี จ ากัด 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
ไม่มี 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี 2562: 
คณะกรรมการบริษัท:   เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
ประชุมผู้ถือหุ้น:   เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  
(1) รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหัวข้อ "ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562" ในรายงานประจ าปี 

2562 ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ยังคงเหมือนเดิม ณ ปัจจุบัน  




