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ข้อมูลของผู้ทไีด้รับการเสนอชอืเพือเลือกตงัเป็นกรรมการบรษิัท 

(กรรมการทไีม่ได้เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 

    ชอื: นายโฮ กวงปิง 

    อายุ:  69 ปี 

    สัญชาติ: สิงคโปร ์

 

วันทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการบริษัท:  วนัท ี1 ตุลาคม 2558 (6 ปี 6 เดือน) 

การถือหุน้ในบริษทั: 57,194,534 หุน้ (รวมสดัส่วนการถือหุน้ของคู่สมรส คิดเป็นรอ้ยละ 6.50 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออก

เสียงทงัหมด)  

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 

 ปรญิญาเอก (กิตติมศกัด)ิ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบรกิาร Johnson & Wales University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาเอก (กิตติมศกัด)ิ สาขาวิชาการจดัการ Hong Kong Polytechnic University 

 ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์National University of Singapore 

ประสบการณท์าํงาน / ปัจจุบัน: 

กิจการทเีป็นบรษิัทจดทะเบียน 

 ประธานกรรมการบรษิัท บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการบรษิัท และประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิัทลากูน่า  

บรษิัท ลากนู่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จาํกัด (มหาชน)   

 ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ บรษิัท บนัยนั ทรี โฮลดิงส ์จาํกัด 

กิจการทไีม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 

 ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัททีเกียวขอ้งของบรษิัท บนัยนั ทร ีโฮลดิงส ์จาํกัด  

 ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Limited 

 ประธานกรรมการ / กรรมการ Tropical Resorts Management Co., Ltd. 

 Chairman of the Board of Trustees, Singapore Management University 

 กรรมการ Alosa Holdings Ltd. 

 กรรมการ Baruto Investments Ltd. 

 กรรมการ Bibace Investments Ltd และบริษัททีเกียวขอ้ง 
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 กรรมการ Bibace Management Company Limited 

 กรรมการ Campion Investments Pte. Ltd. 

 กรรมการ Chang Fung Company Limited 

 กรรมการ Freesia Investments Ltd 

 กรรมการ ICD (HK) Limited 

 กรรมการ KAP Holdings Ltd. และบรษิัททีเกียวขอ้ง 

 กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบรษิัททีเกียวขอ้ง 

 กรรมการ Li-Ho (BVI) Ltd 

 กรรมการ บรษิัท แม่สะมาดแลนด ์จาํกัด 

 กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัททเีกียวขอ้ง 

 กรรมการ บรษิัท แพล็ททินมั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั และบรษิัททีเกียวขอ้ง 

 กรรมการ Recourse Investments Ltd. และบรษิัททีเกียวขอ้ง 

 กรรมการ RHYC Pte. Ltd. 

 กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited 

 กรรมการ United Insulation Services Pte. Ltd. 

กิจการอืนทอีาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท 

ไม่ม ี

ประวัติทาํผิดกฎหมาย: ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปี 2564 : 

คณะกรรมการบรษิัท:   เขา้ประชมุ 4 ครงั จากทงัหมด 4 ครงั 

ประชมุผูถื้อหุน้:   เขา้ประชมุ 1 ครงั จากทงัหมด 1 ครงั 
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ข้อมูลของผู้ทไีด้รับการเสนอชอืเพือเลือกตงัเป็นกรรมการบรษิัท 

(กรรมการทไีม่ได้เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 

    ชอื: นายเอเรยีล พี วีร่า 

    อายุ:  69 ปี 

    สัญชาติ: สิงคโปร ์

 

วันทไีด้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการบริษัท:  วนัท ี1 ตุลาคม 2558 (6 ปี 6 เดือน) 

การถือหุน้ในบริษทั: 1,926,105  หุน้  (คิดเป็นรอ้ยละ 0.22 ของจาํนวนหุน้ทมีีสิทธิออกเสียงทงัหมด) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 

 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ National University of Singapore 

 ปรญิญาตรี สาขาบรหิารธุรกิจ University of the East ประเทศฟิลิปปินส ์

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประเทศฟิลิปปินส ์

ประสบการณท์าํงาน / ปัจจุบัน: 

กิจการทเีป็นบรษิัทจดทะเบียน 

 กรรมการทมีใิช่ผูบ้รหิาร บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ บรษิัท ลากนู่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จาํกดั (มหาชน) 

กิจการทไีม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 

ไม่ม ี 

กิจการอืนทอีาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท 

ไม่ม ี

ประวัติทาํผิดกฎหมาย: ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปี 2564 : 

คณะกรรมการบรษิัท:   เขา้ประชมุ 4 ครงั จากทงัหมด 4 ครงั 

ประชมุผูถื้อหุน้:   เขา้ประชมุ 1 ครงั จากทงัหมด 1 ครงั 

 

 


