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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

(กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระ) 

 

 

    ช่ือ: นายโฮ กวงปง 

    อายุ:  63 ป 

    สัญชาติ: สิงคโปร 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท:  วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (7 เดือน) 

การถือหุนในบริษัท: 46,810,035 หุน (รวมสัดสวนการถือหุนของคูสมรส คิดเปนรอยละ 5.32 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด)  

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาเอก (กิตติมศักด์ิ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยจอหนสันแอนดเวลส  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๐  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยแหงประเทศสิงคโปร 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๐ ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
๐ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)   
๐ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส จํากัด 
๐ กรรมการที่มิใชผูบริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน Diageo plc 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทที่เก่ียวของของบริษัท บันยัน ทรี โฮลด้ิงส จํากัด  
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ Singapore Management University 
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Limited 
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Management Co Ltd. 
๐ กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที่เก่ียวของ 
๐ กรรมการ RHYC Pte. Ltd. 
๐ กรรมการ Chang Fung Company Limited 
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๐ กรรมการ Bibace Investments Ltd และบริษัทที่เก่ียวของ 
๐ กรรมการ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที่เก่ียวของ 
๐ กรรมการ Freesia Investments Ltd 
๐ กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited 
๐ กรรมการ ICD (HK) Limited 
๐ กรรมการ KAP Holdings Ltd. และบริษัทที่เก่ียวของ 
๐ กรรมการ บริษัท แมสะมาดแลนด จํากัด 
๐ กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เก่ียวของ 
๐ กรรมการ บริษัท แพล็ททินัม เอ็นเตอรไพรส จํากัด และบริษัทที่เก่ียวของ 
๐ กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมมี 

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 

การเขาประชุมในป 2558(1) : 
คณะกรรมการบริษัท:   เขาประชุม 2 คร้ัง จากทั้งหมด 2 คร้ัง 
 
หมายเหตุ: 
 (1) นับต้ังแตวันจดทะเบียนควบบริษัทในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

(กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระ) 

 

 

 ช่ือ: นายสุรพล สุปรัชญา 

 อายุ:  63 ป 

 สัญชาติ: ไทย 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท:  วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (7 เดือน) 

การถือหุนในบริษัท: ไมมี 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
๐ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 77/2009) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

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

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด 
๐ กรรมการ บริษัท เวียดนามแทปปโอกา จํากัด 
๐ กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมมี 

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 
การเขาประชุมในป 2558(1) : 
คณะกรรมการบริษัท:   เขาประชุม 2 คร้ัง จากทั้งหมด 2 คร้ัง 
หมายเหตุ: 
(1) นับต้ังแตวันจดทะเบียนควบบริษัทในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

(กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระ) 

 

 

    ช่ือ: นายเอเรียล พี วีรา 

    อายุ:  63 ป 

    สัญชาติ: สิงคโปร 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท:  วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (7 เดือน) 

การถือหุนในบริษัท: 2,399,288 หุน  (คิดเปนรอยละ 0.27 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแหงประเทศสิงคโปร 
๐ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเดอะอีสต ประเทศฟลิปปนส 
๐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศฟลิปปนส 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการที่มิใชผูบริหาร บริษัท ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการที่มิใชกรรมการอิสระ และมิใชผูบริหาร บริษัท บันยัน ทรี โฮลด้ิงส จํากัด 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ ICD (HK) Limited  

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมมี 

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 

การเขาประชุมในป 2558(1) : 
คณะกรรมการบริษัท:   เขาประชุม 2 คร้ัง จากทั้งหมด 2 คร้ัง 
หมายเหตุ: 
(1) นับต้ังแตวันจดทะเบียนควบบริษัทในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  
 


