
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6) 

รายนามและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

m/tmin/agm-roh 63/en3-director (new).doc 

ช่ือ-สกุล นายชายนิด  อรรถญาณสกุล 

ประเภทกรรมการ                

ท่ีจะเสนอเลือกตั้ง 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

และกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท 

อายุ 66 ปี 

สญัชาติ ไทย 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการดว้ยกนั 

บิดาของนางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล 

ประวติัการศึกษา -  นิติศาสตร์บัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- เนติบัณฑติไทย สถาบันอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา 

-  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

 Directors Accreditation Program (DAP) เมื่อปี 2558 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ               

ในบริษทั 

2 ปี  

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั  

 กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 บริษัท พรอ็พเพอร์ตี้  เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  

 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอร์ตี้  จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท วีรีเทล จ ากดั (มหาชน) 

 กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท แกรนด์ ริเวอร์ ฟอร์เรสท ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท แกรนด์ สตาร์ จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท ท ียูทลิิตี้ ส ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท ออลล์ ดิสเคาท ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท แกรนด์ อคีวติี้  ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จ ากดั 

- กรรมการ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. 

- กรรมการ บริษัท เซน็เตอร์พ้อยท ์ช้อปป้ิง มอลล์ จ ากดั 

 กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท  

 โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอร์ตี้  จ ากดั (มหาชน) 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6) 

รายนามและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

m/tmin/agm-roh 63/en3-director (new).doc 

 

ประวติัการท างาน 2561-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอชเทท จ ากดั 

 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วีรีเทล จ ากดั (มหาชน) 

 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ ริเวอร์ ฟอร์เรสท ์จ ากดั  

 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ สตาร์ จ ากดั 

 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ท ียูทลิิตี้ ส ์จ ากดั 

 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออลล์ ดิสเคาท ์จ ากดั 

 2558-ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอร์ตี้  

จ ากดั (มหาชน) 

 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จ ากดั  

 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์ อคีวติี้  ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั  

 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จ ากดั  

 2555-ปัจจุบัน กรรมการ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.  

 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซน็เตอร์พ้อยท ์ช้อปป้ิง มอลล์ จ ากดั 

 2528-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท พรอ็พเพอร์ตี้  เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 

 2554-2561 กรรมการ บริษัท วีรีเทล จ ากดั (มหาชน) 

 2545-2557 กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) 

 2525-2529 กรรมการผู้อ านวยการ กลุ่มบริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

ช.อมรพันธ ์

 2525-2526 กรรมการ บริษัท สลีม เซน็เตอร์ จ ากดั 

 2524-2530 กรรมการ บริษัทเงินทุน ไฟแนนซ์เชียลทรัสต์ จ ากดั 

การถือหุน้ในบริษทั -ไม่มี- 

การเขา้ร่วมประชุม มีการประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง เข้าประชุม 6 คร้ัง 

อ่ืน ๆ  ไม่มีประวัติการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรัพย์                            

ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6) 

รายนามและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

m/tmin/agm-roh 63/en3-director (new).doc 

 

ช่ือ-สกุล นางสาววิลาวัณย์  เหลืองนาคทองด ี

ประเภทกรรมการ                

ท่ีจะเสนอเลือกตั้ง 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการ กรรมการบริหาร  

และกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท 

อายุ 62 ปี 

สญัชาติ ไทย 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการดว้ยกนั 

-ไม่มี- 

ประวติัการศึกษา -  ปริญญาตรีบัญชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโทบริหารธุรกจิ สถาบันบัณฑติบริหารธุรกจิศศินทร์  

 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตรช้ันสงูการสอบบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

-  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

 Directors Certification Program (DCP) เมื่อปี 2549 

-  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย :  

 Executive Development Program รุ่นที่ 2 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ               

ในบริษทั 

2 ปี  

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั  

 กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน 

 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอร์ตี้  จ ากดั (มหาชน) 

 กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท เซน็เตอร์พ้อยท ์ชอ็ปป้ิง มอลล์ จ ากดั 

 กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน 

 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอร์ตี้  จ ากดั (มหาชน) 

ประวติัการท างาน 2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร  

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั

(มหาชน) 

 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอชเทท จ ากดั 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6) 

รายนามและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

m/tmin/agm-roh 63/en3-director (new).doc 

ประวติัการท างาน 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จ ากดั  

 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จ ากดั  

 2560-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มการเงิน บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์  

พรอพเพอร์ตี้  จ ากดั (มหาชน) 

 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซน็เตอร์พ้อยท ์ชอ็ปป้ิง มอลล์ จ ากดั 

 2558-2560 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท 

โฮเทลส ์แอนด์  พรอพเพอร์ตี้  จ ากดั (มหาชน) 

 2545-2557 กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุน้ในบริษทั -ไม่มี- 

การเขา้ร่วมประชุม มีการประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง เข้าประชุม 6 คร้ัง  

อ่ืน ๆ  ไม่มีประวัติการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรัพย์                            

ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6) 

รายนามและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

m/tmin/agm-roh 63/en3-director (new).doc 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวมนชนก  อรรถญาณสกุล 

ประเภทกรรมการ                

ท่ีจะเสนอเลือกตั้ง 

กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการและกรรมการบริหาร 

อายุ 34 ปี 

สญัชาติ ไทย 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการดว้ยกนั 

บุตรสาวของนายชายนิด อรรถญาณสกุล 

ประวติัการศึกษา - Master of Management in Hospitality (Minor in Real Estate),     
 Cornell University.  

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ) สาขาบัญชี,  

 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

-  Victoria Certificate of Education, Australia Firbank Grammar School 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ               

ในบริษทั 

1 ปี  

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั  

 กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงานพัฒนาธุรกจิต่างประเทศ  

 บริษัท พรอ็พเพอร์ตี้  เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน) 

 กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท อมาทารา อะ เดสทเินช่ัน สปา จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท พี-เอ ตราด จ ากดั 

 กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- กรรมการ บริษัท อมาทารา อะ เดสทเินช่ัน สปา จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท พี-เอ ตราด จ ากดั 

ประวติัการท างาน 2562-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 2561-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พี-เอ ตราด จ ากดั 

 2559-ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงานพัฒนาธุรกจิต่างประเทศ  

บริษัท พรอ็พเพอร์ตี้  เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน)  

 2556-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อมาทารา อะ เดสทเินช่ัน สปา จ ากดั 

 2553-2557  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกจิ อมาธารา อะ เดสทเินช่ัน สปา  

การถือหุน้ในบริษทั -ไม่มี- 

การเขา้ร่วมประชุม มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 คร้ัง เข้าประชุม 4 คร้ัง  
ทั้งน้ี ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

อ่ืน ๆ  ไม่มีประวัติการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรัพย์                            

ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6) 

รายนามและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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ช่ือ-สกุล นายอ านวย  ปรีมนวงศ์ 

ประเภทกรรมการ                

ท่ีจะเสนอเลือกตั้ง 

กรรมการและกรรมการอสิระ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั กรรมการและกรรมการอสิระ 

อายุ 62 ปี 

สญัชาติ ไทย 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างกรรมการดว้ยกนั 

-ไม่มี- 

ประวติัการศึกษา -  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

 สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

- นิติศาสตร์บัณทติ มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช  

-  เศรษฐศาสตร์บัณฑติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- หลักสตูรผู้บริหารระดับสงูด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8)  

 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 (วปอ .51) 

- Advanced Executive Program, Kellogg School of Management,  

 Northwestern University, U.S.A. 
-  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13/2014 

 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012 

 Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 11/2011 

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 80/2006 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ               

ในบริษทั 

1 ปี 

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั  

 กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ บริษัท ท.ีซี.เจ. เอเซยี จ ากดั (มหาชน) 

 กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 

 กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

ประวติัการท างาน 2562-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการอสิระ 

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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ประวติัการท างาน 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ท.ีซี.เจ. เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 

 2561-2562 กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

 2561-2562 อธบิดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

 2561-2562 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสนิทรัพย์ จ ากดั 

 2561-2562 ประธานกรรมการ ธนาคารออมสนิ กระทรวงการคลัง 

 2559–2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

 2560–2561 กรรมการ  

บริษัท บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 

 2557–2561 รองปลัดกระทรวงการคลัง 

 2557–2560

  
รองประธานกรรมการอ านวยการโรงงานยาสบู 

กระทรวงการคลัง 

 2554–2559 กรรมการอสิระ บริษัท ณศุาศิริ จ ากดั (มหาชน) 

 2557–2558 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 

 2555-2557 กรรมการ  ธนาคารออมสนิ กระทรวงการคลัง 

 2552-2556 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

การถือหุน้ในบริษทั -ไม่มี- 

การเขา้ร่วมประชุม มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 คร้ัง เข้าประชุม 1 คร้ัง  
ทั้งน้ี ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 

อ่ืน ๆ  ไม่มีประวัติการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรัพย์                            

ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

 ความสมัพันธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

  - ไม่มี-  

 ความสมัพันธก์บับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 

  - ไม่มี-  

 ความสมัพันธท์างธุรกจิที่มีนัยส าคัญ อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ 

  - ไม่มี- 


