
สงิทีส่งมาดว้ย   
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ) 

รายนามและประวติัของกรรมการทีเสนอชือใหไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามกําหนดวาระ 

ชือ-สกุล นายวทิวัส  วิภากุล 

ประเภทกรรมการ            
ทีจะเสนอเลือกตงั 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพันบริษทั  

ตําแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
และกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท  

อายุ  ปี 

สญัชาติ ไทย 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการดว้ยกนั 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการศึกษา -  ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

-  ปริญาโท M.B.A. Tarleton State University, Dallas, Texas, U.S.A.  

จํานวนปีทีเป็นกรรมการ     

ในบริษทั 

 ปี  

ตําแหน่งอืนในปัจจุบนั  

 กจิการทเีป็นบริษทัจดทะเบยีน - กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทบีริหารธุรกจิ

อสงัหาริมทรัพย ์บริษทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอร์ตี 

จาํกัด (มหาชน) 

 กจิการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซเินส จาํกัด 
- กรรมการ บริษทั แกรนด ์อีควิต ีดเีวลลอปเม้นท ์จาํกัด 
- กรรมการ บริษทั โอเวนเดล จาํกดั 
- กรรมการ บริษทั ควีน พาวเวอร์ จาํกดั 

 กจิการอืนทอีาจทาํให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทบีริหารธุรกจิ

อสงัหาริมทรัพย ์บริษทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอร์ต ี

จาํกัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั ฮอนเนอร์ บิวซเินส จาํกัด 
- กรรมการ บริษทั โอเวนเดล จาํกัด 

ประวติัการทํางาน -ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษทั โรงแรมรอยลั  

ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ไทย รอยลั ออคิด เรียล เอซเทท จาํกัด 

 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ฮอนเนอร์ บิวซเินส จาํกดั  

 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั แกรนด ์อีควิต ีดเีวลลอปเม้นท ์จาํกัด  

 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั โอเวนเดล จาํกัด  



สงิทีส่งมาดว้ย   
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ) 

รายนามและประวติัของกรรมการทีเสนอชือใหไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามกําหนดวาระ 

 

ประวติัการทํางาน -ปัจจุบัน 

 

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที

บริหารธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ 
บริษัท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอร์ต ี

จาํกัด (มหาชน) 

 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ควีน พาวเวอร์ จาํกัด 

 2553-2558 

 

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอร์ต ี

จาํกัด (มหาชน) 

 2541-2558 กรรมการผู้จดัการ บริษทั ไทย พรอ็พเพอร์ตี จาํกัด 

(มหาชน) 

 2546-2548 กรรมการ บริษทั กรงุเทพบ้านและทดีิน จาํกดั 

การถือหุน้ในบริษทั -ไม่ม-ี 

การเขา้ร่วมประชมุ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครงั เข้าประชุม  ครงั  

ทงัน ีได้รับการแต่งตงัให้เข้าเป็นกรรมการบริษัทเมือวันท ี  พฤษภาคม  

อืน ๆ  ไม่มปีระวัตกิารกระทาํความผิดอาญาในความผิดทเีกียวกบัทรัพย์                            

ซงึได้กระทาํโดยทุจริต 

 



สงิทีส่งมาดว้ย   
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ) 

รายนามและประวติัของกรรมการทีเสนอชือใหไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามกําหนดวาระ 

 

ชือ-สกุล นายอมรินทร์ นฤหล้า 

ประเภทกรรมการ                

ทีจะเสนอเลือกตงั 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพันบริษทั 

ตําแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการ กรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 

อายุ  ปี 

สญัชาติ ไทย 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการดว้ยกนั 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการศึกษา -  ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-  สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

 Director Certification Program (DCP) เมอืปี  

จํานวนปีทีเป็นกรรมการ               

ในบริษทั 

 ปี  

ตําแหน่งอืนในปัจจุบนั  

 กจิการทีเป็นบริษทัจดทะเบยีน กรรมการ และกรรมการบริหาร 

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด ์พรอพเพอร์ตี จาํกัด (มหาชน) 

 กจิการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซเินส จาํกัด 
- กรรมการ บริษทั แกรนด ์อีควิต ีดเีวลลอปเม้นท ์จาํกัด 
- กรรมการ บริษทั โอเวนเดล จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษทั เชียงใหม่ รีเวอร์ไซด์ พลาซ่า โฮเตล็ จาํกดั 

 กจิการอืนทอีาจทาํให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์

พรอพเพอร์ตี จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซเินส จาํกัด 
- กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จาํกัด 

- กรรมการบริหาร บริษทั เชียงใหม่ รีเวอร์ไซด ์พลาซ่า โฮเตล็ จาํกดั 

ประวติัการทํางาน -ปัจจุบัน 

 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคดิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ไทย รอยลั ออคิด เรยีล เอซเทท จาํกัด 

 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั โอเวนเดล จาํกัด  

 -ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  

บริษัท เชียงใหม่ รีเวอร์ไซด์ พลาซ่า โฮเตล็ จาํกดั 



สงิทีส่งมาดว้ย   
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ) 

รายนามและประวติัของกรรมการทีเสนอชือใหไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามกําหนดวาระ 

ประวติัการทํางาน -ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั แกรนด ์อีควิต ีดเีวลลอปเม้นท ์จาํกัด  

 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ฮอนเนอร์ บิวซเินส จาํกดั  

 -ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  

บริษัท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอร์ตี 

จาํกัด (มหาชน) 

 2542-2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ 
บริษัท ควอลติี อินน์ จาํกัด 

 2541-2543 ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ 
บริษัท ทาวเวอร์ เซน็เตอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

การถือหุน้ในบริษทั -ไม่ม-ี 

การเขา้ร่วมประชมุ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครงั เข้าประชุม  ครงั  

ทงัน ีได้รับการแต่งตงัให้เข้าเป็นกรรมการบริษัทเมือวันท ี  กรกฎาคม  

อืน ๆ  ไม่มปีระวัตกิารกระทาํความผิดอาญาในความผิดทเีกียวกบัทรัพย์                            

ซงึได้กระทาํโดยทุจริต 



สงิทีส่งมาดว้ย   
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ) 

รายนามและประวติัของกรรมการทีเสนอชือใหไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามกําหนดวาระ 

 

ชือ-สกุล รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 

ประเภทกรรมการ                

ทีจะเสนอเลือกตงั 

กรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  ปี 

สญัชาติ ไทย 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการดว้ยกนั 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการศึกษา -  Ph.D. (Journalism), Southern Illinois University, U.S.A. 
-  Master Science in Journalism (Advertising),  

 Northwestern University, U.S.A.  
- Master of Arts for Teachers (English),  

 University of Washington, U.S.A. 
- ศลิปศาสตร์บณัฑติ (เกียรตินิยม) วรรณคดีอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

จํานวนปีทีเป็นกรรมการ               

ในบริษทั 

 ปี  

ตําแหน่งอืนในปัจจุบนั  

 กจิการทีเป็นบริษทัจดทะเบยีน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เอน็เอฟซ ีจาํกัด (มหาชน) 

 กจิการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธาน ห้างหุ้นสว่นจาํกัด กูด๊ คอมมิวนเิคชัน 

 กจิการอืนทอีาจทาํให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการทํางาน -ปัจจุบัน 

 

กรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคดิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เอน็เอฟซ ีจาํกัด (มหาชน) 

 -ปัจจุบัน ประธาน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั กูด๊ คอมมิวนิเคชัน 

 2559-2560 รักษาการคณบดีวิทยาลัยการจัดการ  

มหาวิทยาลัยพะเยา 



สงิทีส่งมาดว้ย   
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ) 

รายนามและประวติัของกรรมการทีเสนอชือใหไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามกําหนดวาระ 

 

การถือหุน้ในบริษทั -ไม่ม-ี 

การเขา้ร่วมประชมุ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครงั เข้าประชุม  ครงั  

ทงัน ีได้รับการแต่งตงัให้เข้าเป็นกรรมการบริษัทเมือวันท ี  กรกฎาคม  

อืน ๆ  ไม่มปีระวัตกิารกระทาํความผิดอาญาในความผิดทเีกียวกบัทรัพย์                            

ซงึได้กระทาํโดยทุจริต 

 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเลือกตงักรรมการอิสระ 

 ความสมัพันธท์างครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

  - ไม่มี-  

 ความสมัพันธก์บับริษทั / บริษทัย่อย / บรษัิทร่วม หรือนติิบุคคลทอีาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนั 

  - ไม่มี-  

 ความสมัพันธท์างธุรกจิทมีีนัยสาํคัญ อันอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าทไีด้อย่างเป็นอิสระ 

  - ไม่มี-  



สงิทีส่งมาดว้ย   
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ) 

รายนามและประวติัของกรรมการทีเสนอชือใหไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามกําหนดวาระ 

 

ชือ-สกุล นายธวัชชัย หนุนภกัด ี

ประเภทกรรมการ                

ทีจะเสนอเลือกตงั 

กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหน่งปัจจุบนัในบริษทั -ไม่ม-ี 

อายุ  ปี 

สญัชาติ ไทย 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการดว้ยกนั 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการศึกษา -  ปริญญาโทด้านบริหารธุรกจิ (M.B.A.), University of Detroit, U.S.A. 
- ประกาศนียบัตรชนัสงูทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
-  ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑติ (บญัช)ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จํานวนปีทีเป็นกรรมการ               

ในบริษทั 

-ไม่ม-ี 

ตําแหน่งอืนในปัจจุบนั  

 กจิการทีเป็นบริษทัจดทะเบยีน -ไม่ม-ี 

 กจิการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี 
 กจิการอืนทอีาจทาํให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่ม-ี 

ประวติัการทํางาน 2527-2560 ผู้ช่วยผู้อาํนวยการฝ่าย สายกาํกบัสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 2525-2527 ผู้แทนฝ่ายขายบริษัท ไอ บี เอม็ (ประเทศไทย) จาํกัด 

 2521-2522 ลกูจ้างตรวจสอบสมทบ สาํนักงานตรวจเงินแผ่นดนิ 

การถือหุน้ในบริษทั -ไม่ม-ี 

การเขา้ร่วมประชมุ -ไม่ม-ี 

อืน ๆ  ไม่มปีระวัตกิารกระทาํความผิดอาญาในความผิดทเีกียวกบัทรัพย์                            

ซงึได้กระทาํโดยทุจริต 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเลือกตงักรรมการอิสระ 

 ความสมัพันธท์างครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย 
  - ไม่มี-  

 ความสมัพันธก์บับริษทั / บริษทัย่อย / บรษัิทร่วม หรือนติิบุคคลทอีาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนั 
  - ไม่มี-  

 ความสมัพันธท์างธุรกจิทมีีนัยสาํคัญ อันอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าทไีด้อย่างเป็นอิสระ 
  - ไม่มี- 


