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

  

 ชื�อ: นายโฮ กวงจิง 

          อายุ:  62 ปี 

          สัญชาต:ิ สงิคโปร์ 

 

วันที�ได้รับแต่งตั "งเป็นกรรมการครั"งแรก: 4 กรกฏาคม 2529 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท: 28 ปี 9 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท: ไมม่ ี(ไมม่กีารเปลี#ยนแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสงูสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาเอก (กิตติมศกัดิ.) สาขาวิชาการจดัการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลยัจอห์นสนัแอนด์เวลส์                     

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๐ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลยัแหง่ประเทศสงิคโปร์ 

ประสบการณ์ทาํงาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที#เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน)  
๐ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 
๐ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ =งส์ จํากดั 
๐ กรรมการที#มิใช่ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน Diageo plc. 

กิจการที#ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
๐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ  บริษัทที#เกี#ยวข้องของบริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ =งส์ จํากดั 
๐ ประธานกรรมการบริษัท Singapore Management University  
๐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ Tropical Resorts Limited   
๐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ Tropical Resorts Management Co., Ltd.   
๐ ประธานกรรมการบริษัท School of Hotel and Tourism Management of The Hong Kong Polytechnic 

University - School Advisory Committe 
๐ กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบริษัทที#เกี#ยวข้อง 
๐ กรรมการ RHYC Pte. Ltd. 
๐ กรรมการ Chang Fung Company Limited 
๐ กรรมการ Bibace Investments Ltd. 
๐ กรรมการ Recourse Investments Ltd. และบริษัทที#เกี#ยวข้อง 
๐ กรรมการ Freesia Investments Ltd. 
๐ กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited 
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กิจการที#ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน (ตอ่) 
๐ กรรมการ บริษัท แมส่ะมาดแลนด์ จํากดั 
๐ กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที#เกี#ยวข้อง 
๐ กรรมการ บริษัท แพลท็ทินมั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั และบริษัทที#เกี#ยวข้อง 
๐ บริษัท เอเชียผลติภณัฑ์มนัสาํปะหลงั จํากดั 

กิจการอื#นที#อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
๐ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ =งส์ จํากดั 

ประวัติทาํผิดกฎหมาย: ไมม่ ี
 

การเข้าประชุมในปี 2557: 
คณะกรรมการบริษัท:   เข้าประชมุ 4 ครั =ง จากทั =งหมด 4 ครั =ง 
ประชมุผู้ ถือหุ้น:   เข้าประชมุ 1 ครั =ง จากทั =งหมด 1 ครั =ง 
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ข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั "งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที�ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 ชื�อ: นายเอเรียล พี วีร่า 

 อายุ:  62 ปี 

 สัญชาต:ิ สงิคโปร์ 

 

วันที�ได้รับแต่งตั "งเป็นกรรมการครั"งแรก: 13 พฤษภาคม 2540 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการบริษัท: 17 ปี 11 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลี#ยนแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสงูสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแหง่ประเทศสงิคโปร์ 
๐ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประเทศฟิลปิปินส์ 

ประสบการณ์ทาํงาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที#เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการที#มิใช่ผู้บริหาร บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 
๐ กรรมการ  บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 
๐ กรรมการ  บริษัท ไทยวาสตาร์ช จํากดั (มหาชน) 
๐ กรรมการที#มิใช่กรรมการอิสระ และมิใช่ผู้บริหาร บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ =งส์ จํากดั 

กิจการที#ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ ICD (HK) Limited 

กิจการอื#นที#อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
๐ กรรมการที#มิใช่กรรมการอิสระ และมิใช่ผู้บริหาร บริษัท บนัยนั ทรี โฮลดิ =งส์ จํากดั 

ประวัติทาํผิดกฎหมาย: ไมม่ ี

การเข้าประชุมในปี 2557: 
คณะกรรมการบริษัท:   เข้าประชมุ 4 ครั =ง จากทั =งหมด 4 ครั =ง 
ประชมุผู้ ถือหุ้น:   เข้าประชมุ 1 ครั =ง จากทั =งหมด 1 ครั =ง 


