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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 ชื่อ:  นายโฮ เรน ฮวา 

 ต าแหน่ง:    กรรมการ 

          อาย:ุ   39 ปี 

          สัญชาต:ิ  สงิคโปร ์

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก: 9 พฤศจิกายน 2554 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 10 ปี 5 เดือน 
(หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่จะด ารงต าแหนง่รวมเป็นเวลา 13 ปี 5 เดือน) 

การถอืหุน้ในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(การเงินและการจดัการ) (เกียรตนิิยม)  
 วอรต์นัสคลู มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนยี  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
๐ หลกัสตูร Chartered Director Class (2558) 
๐ หลกัสตูร Director Certification Program (2558) 
๐ หลกัสตูร Diploma Examination (2559) 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณท์ างาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)  
๐ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
๐ กรรมการที่มิใช่กรรมการอิสระ และมิใช่ผูบ้รหิาร บรษัิท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

กิจการที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ  PT Thai Wah Indonesia 
๐ ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการ  บรษัิทที่เก่ียวขอ้งของบรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั 
๐ ประธานกรรมการบรษัิท Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited 
๐ กรรมการ Bibace Management Company Limited 
๐ กรรมการ Campion Investments Pte. Ltd. 
๐ กรรมการ Casita Holdings Ltd. 
๐ กรรมการ Dawina Investments Ltd. 
๐ กรรมการ ICD (HK) Limited 
๐ กรรมการ Maypole Ltd. และบริษัทที่เก่ียวขอ้ง 
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กิจการที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน (ตอ่) 
๐ กรรมการ RH Ltd 
๐ กรรมการ Rocket International Investments Limited 
๐ กรรมการ Sandstone Ventures International Limited 
๐ กรรมการ Sin-Hai Offshore Company Limited 
๐ กรรมการ บรษัิท ส าปะหลงัพฒันา จ ากดั 
๐ กรรมการ Thai Wah Vietnam Company Limited 
๐ กรรมการ TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd. 
๐ United Insulation Service Pte. Ltd. 

กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
๐ กรรมการที่มิใช่กรรมการอิสระ และมิใช่ผูบ้รหิาร บรษัิท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
๐ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท บนัยนั ทรี โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปี 2564: 

คณะกรรมการบรษัิท:   เขา้ประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
ประชมุผูถื้อหุน้:   เขา้ประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 ชื่อ:  นายโฮ กวงจิง 

 ต าแหน่ง:    กรรมการ 

          อาย:ุ   65 ปี 

          สัญชาต:ิ  สงิคโปร ์

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก: 27 กมุภาพนัธ ์2538 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 27 ปี 2 เดือน 
(หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่จะด ารงต าแหนง่รวมเป็นเวลา 30 ปี 2 เดือน) 

การถอืหุน้ในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปรญิญาตร ีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร ์(เกียรตินยิมเหรยีญทอง) มหาวิทยาลยัแหง่ประเทศสงิคโปร ์

ประสบการณท์ างาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)  
๐ กรรมการที่มิใช่ผูบ้รหิาร บรษัิท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
๐ ผูอ้  านวยการอาวโุส หวัหนา้ฝ่ายออกแบบกลุม่บรษัิท บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั 

กิจการที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บรษัิทที่เก่ียวขอ้งของ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)(1) 
๐ กรรมการ บรษัิทที่เก่ียวขอ้งของ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั  
๐ กรรมการ บรษัิท ลานนา แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
๐ กรรมการ บรษัิท แมม่าลยัดอยรสีอรท์ จ ากดั 
๐ กรรมการ บรษัิท แพลท็ทินมั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั และบรษัิทที่เก่ียวขอ้ง 
๐ กรรมการ Profit Chain Ltd. 
๐ กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบรษัิทที่เก่ียวขอ้ง 
๐ กรรมการ Li-Ho (BVI) Ltd 
๐ กรรมการ Chang Fung Company Limited 
๐ กรรมการ PT Bintan Hotels 
๐ กรรมการ Freesia Investments Ltd. 
๐ กรรมการ Vail Enterprises Group Corp. 
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กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
๐ ผูอ้  านวยการอาวโุส หวัหนา้ฝ่ายออกแบบกลุม่บรษัิท บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั 
๐ กรรมการ บรษัิทที่เก่ียวขอ้งของ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั  

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปี 2564: 

คณะกรรมการบรษัิท:   เขา้ประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
ประชมุผูถื้อหุน้:   เขา้ประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 
หมายเหตุ:  

(1) รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหวัขอ้ "ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564" ในรายงาน 
56-1 One Report ของบริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ยังคง
เหมือนเดมิ ณ ปัจจบุนั  
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท  
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ) 

 

 ชื่อ:  นายเอด็ดี ้ซี ฮอก ไล 

 ต าแหน่ง:    กรรมการ 

          อาย:ุ   57 ปี 

          สัญชาต:ิ  มาเลเซีย 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก: 21 พฤศจิกายน 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 9 ปี 5 เดือน 
(หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่จะด ารงต าแหนง่รวมเป็นเวลา 12 ปี 5 เดือน) 

การถอืหุน้ในบริษัท: ไมม่ี (ไมม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี) 

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ: 
๐ ปรญิญาตร ีสาขาบญัชี มหาวิทยาลยัโอคแลนด ์ประเทศนวิซีแลนด ์
๐ Associate Chartered Accountant, New Zealand Society of Accountants 
 (ปัจจบุนัรูจ้กัในนาม New Zealand Institute of Chartered Accountants) 

ประสบการณท์ างาน - ปัจจุบนั: 

กิจการที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)  
๐ ผูอ้  านวยการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั 

กิจการที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 
๐ กรรมการ บรษัิทที่เก่ียวขอ้งของ บรษัิท ลากนูา่ รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน)(1) 
๐ กรรมการ บรษัิทที่เก่ียวขอ้งของ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั  
๐ กรรมการ Tropical Resorts Limited และบรษัิทที่เก่ียวขอ้ง 
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 าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
๐ ผูอ้  านวยการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั 
๐ กรรมการ บรษัิทที่เก่ียวขอ้งของ บรษัิท บนัยนั ทร ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั  

ประวัติท าผิดกฎหมาย: ไมม่ี 
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การเข้าประชุมในปี 2564: 

คณะกรรมการบรษัิท:   เขา้ประชมุ 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
ประชมุผูถื้อหุน้:   เขา้ประชมุ 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้ 
 
หมายเหตุ:  

(1) รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหวัขอ้ "ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564" ในรายงาน 
56-1 One Report ของบริษัท ลากูน่า รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ยังคง
เหมือนเดมิ ณ ปัจจบุนั  

 
 


