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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

(กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระ) 

 

 

    ช่ือ: นายโฮ กวงจิง 

    อายุ:  64 ป 

    สัญชาติ:  สิงคโปร 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท:  วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (5 ป 6 เดือน) 

การถือหุนในบริษัท: 34,416,488 หุน  (คิดเปนรอยละ 3.91 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร (เกียรตินิยมเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยแหงประเทศสิงคโปร 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัทที่เก่ียวของของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการ บริษัทที่เก่ียวของของบริษัท บันยัน ทรี โฮลด้ิงส จํากัด 
๐ กรรมการ Profit Chain Ltd. 
๐ กรรมการ บริษัท ลานนา แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
๐ กรรมการ บริษัท แมมาลัยดอยรีสอรท จํากัด 
๐ กรรมการ บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอรไพรส จํากัด และบริษัทที่เก่ียวของ 
๐ กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited  และบริษัทที่เก่ียวของ 
๐ กรรมการ Chang Fung Company Limited 
๐ กรรมการ PT Bintan Hotels 
๐ กรรมการ Vail Enterprises Group Corp. 
๐ กรรมการ Freesia Investments Ltd 
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กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมมี 

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 

การเขาประชุมในป 2563: 
คณะกรรมการบริษัท:   เขาประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
ประชุมผูถือหุน:   เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

(กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระ) 

 

 

 ช่ือ: นายชานคราร ชานดราน 

 อายุ:  58 ป 

 สัญชาติ: อังกฤษ 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท:  วันที่ 25 ธันวาคม 2559 (4 ป 4 เดือน) 

การถือหุนในบริษัท: ไมมี 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยคิงสตัน ประเทศอังกฤษ 
๐ หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับสูง สาขาการเงิน เซาท เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการที่ไมใชผูบริหาร บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
๐ Executive Vice President, Group Business Performance บริษัท บันยัน ทรี โฮลด้ิงส จํากัด 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัทที่เก่ียวของของบริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการ บริษัทที่เก่ียวของของบริษัท บันยัน ทรี โฮลด้ิงส จํากัด 
๐ กรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท (ประเทศไทย) จํากัด 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมมี 

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 
การเขาประชุมในป 2563: 
คณะกรรมการบริษัท:   เขาประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
ประชุมผูถือหุน:   เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระ) 

 

 

    ช่ือ: นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล 

    อายุ:  56 ป 

    สัญชาติ: ไทย 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท:  วันที่ 27 เมษายน 2561 (3 ป) 

การถือหุนในบริษัท: 50,000 หุน (คิดเปนรอยละ 0.01 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)  

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
๐ ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
๐ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 267/2018) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ (ธุรกิจอาหาร) บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 
๐ กรรมการ Vietnam Tapioca Company Limited 
๐ กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด 
๐ กรรมการ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
๐ กรรมการ บริษัท ไทยวา อินเตอรเนช่ันแนล เทรด (เซ่ียงไฮ) จํากัด 
๐ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาเวียดนาม จํากัด 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมมี 
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ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 

การเขาประชุมในป 2563: 
คณะกรรมการบริษัท:   เขาประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
ประชุมผูถือหุน:   เขาประชุม 1 คร้ัง จากทั้งหมด 1 คร้ัง 
 


