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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเปน็กรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ไม่ได้เปน็กรรมการอิสระ) 

  

 ชื่อ: นายสุรพล สปุรัชญา 

          อาย:ุ  66 ปี 

          สัญชาต:ิ ไทย 

 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 22 มีนาคม 2539 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั: 23 ปี 1 เดือน 

การถือหุน้ในบริษทั: ไม่มี (ไม่มกีารเปล่ียนแปลงระหว่างปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสดุ / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
๐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
๐ หลักสูตร Director Accreditation Program (2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
ไม่มี 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
ไม่มี 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี 2561: 
คณะกรรมการบริษัท:    เข้าประชมุ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง 
ประชุมผู้ถือหุ้น:   เข้าประชมุ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเปน็กรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ไม่ได้เปน็กรรมการอิสระ) 

 

 ชื่อ: นายเอด็ดี้ ซี ฮอก ไล 

 อาย:ุ  54 ปี 

 สัญชาต:ิ มาเลเซีย 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 21 พฤศจิกายน 2555 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั: 6 ปี 5 เดือน 

การถือหุน้ในบริษทั: ไม่มี (ไม่มกีารเปล่ียนแปลงระหว่างปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสดุ / การอบรมกรรมการ: 

๐ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ประเทศนวิซีแลนด์ 
๐ Associate Chartered Accountant, New Zealand Society of Accountants 
 (ปัจจุบันรูจ้ักในนาม New Zealand Institute of Chartered Accountants) 
 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั: 
 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทและผู้อ านวยการบริหาร บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
 

กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน)(1) 
๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
๐ กรรมการ Tropical Resorts Limited และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
๐ กรรมการ Tropical Resorts Management Co. Ltd.  และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
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. 
 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
๐ กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทและผู้อ านวยการบริหาร บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไม่มี 
 

การเข้าประชุมในปี 2561: 
คณะกรรมการบริษัท:   เข้าประชุม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง 
ประชุมผู้ถือหุ้น:   เข้าประชมุ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
 
 

หมายเหตุ:  
(1) รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหัวข้อ "ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561"  ในรายงานประจ าปี 

2561 ของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง ณ ปัจจุบันข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ยังคงเหมือนเดิม  
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเปน็กรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ไม่ได้เปน็กรรมการอิสระ) 

 

 ชื่อ: นายโฮ เรน ฮวา  

 อาย:ุ  36 ปี 

 สญัชาต:ิ สิงคโปร ์

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 9 พฤศจิกายน 2554 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั: 7 ปี 5 เดือน 

การถือหุน้ในบริษทั: ไม่มี (ไม่มกีารเปล่ียนแปลงระหว่างปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสดุ / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการจัดการ) (เกยีรตนิิยม)  
 วอร์ตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ท างาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) 
๐ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) 

กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
๐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บนัยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
๐ ประธานกรรมการบริษัท Thai Wah International Trade (shanghai) Company Limited 
๐ กรรมการ Bibace Investments Ltd. 
๐ กรรมการ Bibace Management Company Limited. 
๐ กรรมการ Casita Holdings Ltd. 
๐ กรรมการ Dawina Investments Ltd. 
๐ กรรมการ ICD (HK) Limited 
๐ กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
๐ กรรมการ Rocket International Investments Limited. 
๐ กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited 
๐ กรรมการ บริษัท ส าปะหลังพัฒนา จ ากัด 
๐ กรรมการ Thai Wah Vietnam Company Limited 
๐ กรรมการ TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd. 
๐ กรรมการ United Insulation Service Pte. Ltd. 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
๐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บนัยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี 2561: 
คณะกรรมการบริษัท:   เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง 
ประชุมผู้ถือหุ้น:   เข้าประชมุ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  


