อวานี โฮเทลส แอนด รีสอรท ประกาศแตงตง
ั ้ ผู
บริหารโรงแรมในเครือ 3 แหง ในประเทศไทย

อวานี โฮเทลส แอนด รีสอรท ประกาศแตงตงั ้ ผูบริหารโรงแรมในเครือ 3 แหง ในประเทศไทย
2 เมษายน 2563 – กรุงเทพฯ อวานี โฮเทลส แอนด รีสอรท ประกาศแตงตงั ้ ผูบริหารประจําโรงแรมในเครือที่ไดเปิ ด
ใหบริการแลว และกําลังจะเปิ ดใหมในประเทศไทย อันไดแก อวานี อาวนาง คลิฟฟ กระบี่ รีสอรท อวานี พลัส เกาะ
ลันตา รีสอรท และ อวานี พลัส เขาหลัก รีสอรท
อวานี อาวนาง คลิฟฟ กระบี่ รีสอรท และ อวานี พลัส เกาะลันตา รีสอรท
ฟาราห ซี เจเบอร (Farah C. Jaber) เขารับตําแหนงผูจัดการทว
ั ่ ไป ดูแลบริหารรีสอรท 2 แหง ในจังหวัดกระบี่ อัน
ไดแก อวานี อาวนาง คลิฟฟ กระบี่ รีสอรท ที่ไดเสร็จสน
ิ้ การปรับปรุงหองพักจํานวน 178 หอง และเปิ ดใหบริการไป
เมื่อเดือนมกราคม 2563 และอวานี พลัส เกาะลันตา กระบี่ รีสอรท บนหาดคลองดาว ซึ่งมีแผนจะเปิ ดใหบริการหอง
พักจํานวน 87 หอง ในชวงสน
ิ้ ปี 2563
ฟาราห รวมงานกับไมเนอร โฮเทลส เมื่อปี 2556 ในตําแหนงผูชวยผูจัดการ โรงแรม อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน

วิลลาส ตอมาในปี 2559 ไดรับการเลื่อนตําแหนงใหเป็ น รองผูจัดการใหญ โรงแรม อนันตรา สาทร กรุงเทพฯ และ
โรงแรม โอคส กรุงเทพฯ สาทร กอนที่จะยายไปยังประเทศเวียดนามเพื่อเขารับตําแหนงผูจัดการทว
ั ่ ไป โรงแรม
อนันตรา มุย เน รีสอรท ในปี 2560 โดยลาสุด ฟาราหยังเป็ นหัวหอกสําคัญในความสําเร็จของการเปิ ดโรงแรม โรง
แรม อนันตรา กวีเญิน วิลลาส และ อวานี กวีเญิน รีสอรท ในตําแหนงผูจัดการทว
ั ่ ไป
อวานี พลัส เขาหลัก รีสอรท
สเตฟาน มูเน็น (Stephan Moonen) เขารับตําแหนงผูจัดการทว
ั ่ ไป และ การัณย คอลเนล (Karun Cornell) เขารับ
ตําแหนงผูอํานวยการฝายขายและการตลาด อวานี พลัส เขาหลัก รีสอรท ซึ่งมีแผนเปิ ดใหบริการชวงปลายปี 2563
โดยจะใหบริการหองพักจํานวน 328 หอง บนหาดเขาหลัก
สเตฟาน ครํ่าหวอดในอุตสาหกรรมการบริการดวยประสบการณการทํางานถึง 15 ปี  โดยหลังจากสําเร็จการศึกษาจาก
The Hotel Management School Maastricht ประเทศเนเธอรแลนด สเตฟานเริ่มตนการทํางานในตําแหนงผูชวย
ผูจัดการ โรงแรมหรูระดับมิชลินสตารที่ช่ อ
ื วา ‘de Echoput’ กอนที่จะเขาทํางานกับเครือโรงแรมอินเตอรคอนติ
เนนตัล จากนัน
้ ในปี 2554 ไดเขารวมงานกับเครือโรงแรมแมริออท อินเตอรเนชัน
่ แนล ในสหราชอาณาจักร เป็ น
เวลา 9 ปี  โดยเริ่มตนดวยหน าที่ผูบริหารอาวุโส โรงแรม แมริออท เอดินเบิรก และเรสซิเดนซ อินน เอดินเบิรก กอน
ที่จะยายไปยังกรุงลอนดอน เพื่อบริหารโรงแรม เดอะลอนดอน แมริออท แอนด เอ็กเซกคิวทีฟ อพารทเมนท ลอน
ดอน คานารี่ วอรฟ ทัง้ นี้ ในชวงเวลาดังกลาว สเตฟานยังมีบทบาทในการเขาไปชวยดูแลโรงแรมที่มีช่ อ
ื เสียงอ่ น
ื ๆ
อาทิ โรงแรม ริตซ-คารลตัน ริยาด ในประเทศซาอุดิอาระเบีย และโรงแรม เซนต แพนครัส เรอเนสซองซ ลอนดอน
โดยลาสุด ดํารงตําแหนงผูจัดการทว
ั ่ โป โรงแรม ลอนดอน แมริออท พารค เลน
การัณย สัง่ สมประสบการณการในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการเป็ นระยะเวลากวา 10 ปี  หลังจากสําเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการจัดการการทองเที่ยวและการบริการ เขาไดเริ่มเขา
ทํางานกับเครือโรงแรม บัญดารา โฮเทล แอนด รีสอรท พรอมศึกษาระดับปริญญาโท กอนยายไปรวมงานกับเครือ
แฟร เฮาส กรุป ในเกาะสมุย ในตําแหนงผูอํานวยการฝายขายและการตลาด

