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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

(กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระ) 

 

 

    ช่ือ: นายโฮ กวงจิง 

    อายุ:  60 ป 

    สัญชาติ: สิงคโปร 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท:  วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (1 ป 7 เดือน) 

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

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร (เกียรตินยิมเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยแหงประเทศสิงคโปร 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัท  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 2559: 
คณะกรรมการบริษัท:   เขาประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

(กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระ) 

 

 

 ช่ือ: นายโฮ เรน ฮวา 

 อายุ:  34 ป 

 สัญชาติ: สิงคโปร 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท:  วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (1 ป 7 เดือน) 

การถือหุนในบริษัท: 2,130,524 หุน (คิดเปนรอยละ 0.24 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร (การเงินและการจัดการ) (เกียรตินิยม)   
 วอรตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๐ หลักสูตร Chartered Director Class (CDC 10/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 214/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
๐ หลักสูตร Diploma Examination (47/2016) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

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

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๐ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวา อินเตอรเนชั่นแนล เทรด (เซ่ียงไฮ) จํากัด 
๐ กรรมการ บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด 
๐ ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทที่เก่ียวของของบริษัท บันยัน ทรี โฮลด้ิงส จํากัด 
๐ กรรมการ บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
๐ กรรมการ Bibace Investments Ltd 
๐ กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เก่ียวของ 
๐ กรรมการ  Sin-Hai Offshore Company Limited 
๐ กรรมการ ICD (HK) Limited 
๐ กรรมการ United Insulation Services Pte. Ltd. 
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๐ กรรมการ Casita Holdings Ltd. 
๐ กรรมการ Dawina Investments Ltd 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมมี 

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 
การเขาประชุมในป 2559: 
คณะกรรมการบริษัท:   เขาประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  

(กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระ) 

 

 

    ช่ือ: ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย 

    อายุ:  62 ป 

    สัญชาติ:  ไทย 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท:  วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (1 ป 7 เดือน) 

การถือหุนในบริษัท: (2,544,029 หุน  (คิดเปนรอยละ 0.29 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร (เคมีของอาหาร) มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุน 
๐ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 10/2001) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
๐ หลักสูตร  Finance Directors (1/2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณทํางาน / ปจจุบัน: 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัท ไทยวา อินเตอรเนช่ันแนล เทรด (เซ่ียงไฮ) จํากัด 
๐ กรรมการ  บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด 
๐ กรรมการ  บริษัท เอเชียผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จํากัด 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
ไมมี 

ประวัติทําผิดกฎหมาย: ไมมี 

การเขาประชุมในป 2559: 
คณะกรรมการบริษัท:   เขาประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
 


