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ข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั "งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที�ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ) 

  

 ชื�อ: นายสุรพล สุปรัชญา 

          อายุ:  63 ปี 

          สัญชาต:ิ ไทย 

 
วันที�ได้รับแต่งตั "งเป็นกรรมการครั"งแรก: 22 มีนาคม 2539 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท: 20 ปี 1 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท: ไมม่ ี(ไมม่กีารเปลี�ยนแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสงูสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาโท สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
๐ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
๐ หลกัสตูร Director Accreditation Program (2552) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ทาํงาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน)  
๐ กรรมการ บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) 

กิจการที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ  บริษัท เอเชียผลติภณัฑ์มนัสาํปะหลงั จํากดั 
๐ กรรมการ บริษัท เวียดนามแทปปิโอก้า จํากดั  
๐ กรรมการ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company    

กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
๐ ไมม่ ี

ประวัติทาํผิดกฎหมาย: ไมม่ ี

การเข้าประชุมในปี 2558: 
คณะกรรมการบริษัท:   เข้าประชมุ 3 ครั Vง จากทั Vงหมด 4 ครั Vง 
ประชมุผู้ ถือหุ้น:   เข้าประชมุ 1 ครั Vง จากทั Vงหมด 1 ครั Vง 
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ข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั "งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที�ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 ชื�อ: นายเอด็ดี " ซี ฮอก ไล 

 อายุ:  51 ปี 

 สัญชาต:ิ มาเลเซีย 
 

วันที�ได้รับแต่งตั "งเป็นกรรมการครั"งแรก: 21 พฤศจิกายน 2555 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท: 3 ปี 5 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลี�ยนแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสงูสุด / การอบรมกรรมการ: 

๐ ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 
๐ Associate Chartered Accountant, New Zealand Society of Accountants 
 (ปัจจบุนัรู้จกัในนาม New Zealand Institute of Chartered Accountants) 
 

ประสบการณ์ทาํงาน - ปัจจุบนั: 
 

กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 
๐ ผู้บริหารสงูสดุฝ่ายการเงิน บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ Vงส์ จํากดั 
 

กิจการที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัทที�เกี�ยวข้องของบริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน)(1) 
๐ กรรมการ บริษัทที�เกี�ยวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ Vงส์ จํากดั 
๐ กรรมการ Tropical Resorts Limited และบริษัทที�เกี�ยวข้อง 
๐ กรรมการ Tropical Resorts Management Co. Ltd.  และบริษัทที�เกี�ยวข้อง 
๐ กรรมการ Singapore-Bintan Resort Holdings Pte Ltd 
๐ กรรมการ Donvale Limited 
๐ กรรมการ Debenham Limited 
๐ กรรมการ Hotel Management Ltd 
๐ กรรมการ Private Collection (S) Pte. Ltd. 
 

กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
๐ กรรมการ บริษัทที�เกี�ยวข้องของบริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 
๐ กรรมการ บริษัทที�เกี�ยวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ Vงส์ จํากดั 
 

ประวัติทาํผิดกฎหมาย: ไมม่ ี
 

การเข้าประชุมในปี 2558: 
คณะกรรมการบริษัท:   เข้าประชมุ 3 ครั Vง จากทั Vงหมด 4 ครั Vง 
ประชมุผู้ ถือหุ้น:   เข้าประชมุ 1 ครั Vง จากทั Vงหมด 1 ครั Vง 
 

 
 

หมายเหตุ:  
(1) รายละเอียดตามที�ปรากฏในหวัข้อ "ข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558"  ในรายงานประจําปี 

2558 ของบริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จํากดั (มหาชน) ซึ�งข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ยงัคงเหมือนเดมิ ณ ปัจจบุนั  
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ข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั "งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที�ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 ชื�อ: นายโฮ เรน ฮวา  

 อายุ:  33 ปี 

 สัญชาต:ิ สงิคโปร์ 

 
วันที�ได้รับแต่งตั "งเป็นกรรมการครั"งแรก: 9 พฤศจิกายน 2554 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท: 4 ปี 5 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลี�ยนแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสงูสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการจดัการ) (เกียรตนิิยม)  
 วอร์ตนัสคลู มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 
๐ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวา จํากดั (มหาชน) 

กิจการที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
๐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ บริษัทที�เกี�ยวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ Vงส์ จํากดั 
๐ กรรมการ Bibace Investments Ltd. 
๐ กรรมการ Casita Holdings Ltd. 
๐ กรรมการ Dawina Investments Ltd. 
๐ กรรมการ ICD (HK) Limited 
๐ กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที�เกี�ยวข้อง 
๐ กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited 
๐ กรรมการ บริษัท สาํปะหลงัพฒันา จํากดั 
๐ กรรมการ United Insulation Service Pte. Ltd. 

กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
๐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ บริษัทที�เกี�ยวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ Vงส์ จํากดั 

ประวัติทาํผิดกฎหมาย: ไมม่ ี

การเข้าประชุมในปี 2558: 
คณะกรรมการบริษัท:   เข้าประชมุ 3 ครั Vง จากทั Vงหมด 4 ครั Vง 
ประชมุผู้ ถือหุ้น:   เข้าประชมุ 1 ครั Vง จากทั Vงหมด 1 ครั Vง 


