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ประวติักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้) 
 

ช่ือ นายธวชัชยั หนุนภกัดี 

ต าแหน่ง กรรมการ  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

สญัชาติ ไทย 

อายุ 63 ปี 

จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง  

(ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2563) 

 -ไม่มี- 

ประวติัการศึกษา -  ปริญญาโทด้านบริหารธุรกจิ (M.B.A.), University of Detroit, U.S.A. 

- ประกาศนียบัตรช้ันสงูทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 15  

 สมาคมสถาบันศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 

-  Bank Management School:  

 The Federal Reserve System of Washington D.C., U.S.A. 
-  Management and Operations:  

 The Federal Reserve Bank of New York, U.S.A.  

- 9th SEACEN Toronto Centre Leadership Seminar for Senior Central Bank 

Management on Financial System Oversight, Kuala Lumpur Malaysia. 

ประวติัการท างาน 2562-ปัจจุบัน กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 2558-ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน  

สหกรณอ์อมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย 

 2527-2560 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย สายก ากบัสถาบันการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 2525-2527 ผู้แทนฝ่ายขายบริษัท ไอ บี เอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 2521-2522 ลูกจ้างตรวจสอบสมทบ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใด ๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา 

 -ไม่มี- 
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ประวติักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้) 
 

ช่ือ รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา 

ต าแหน่ง กรรมการ  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

สญัชาติ ไทย 

อายุ 71 ปี 

จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง  

(ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2563) 

 -ไม่มี- 

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. 

- ศิลปศาสตร์บัณฑติ (เกยีรตินิยม) วรรณคดีองักฤษและภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวติัการท างาน 2561-ปัจจุบัน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 2547-ปัจจุบัน กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

 2535-ปัจจุบัน ประธาน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กูด๊ คอมมิวนิเคช่ัน 

 2559-2560 รักษาการคณบดีวิทยาลัยการจัดการ  
มหาวิทยาลัยพะเยา  

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใด ๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา 

 -ไม่มี- 
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ประวติักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้) 
 

ช่ือ พลต ารวจเอก เอก องัสนานนท ์

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

สญัชาติ ไทย 

อายุ 64 ปี 

จ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง  

(ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2563) 

 -ไม่มี- 

ประวติัการศึกษา - นิติศาสตร์มหาบัณฑติ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

- เนติบัณฑติไทย ส านักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา 

- นิติศาสตร์บัณฑติ (เกยีรตินิยมอนัดับ 1) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

-  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :   

 Director Certification Program (DCP) ปี 2551 

 Board Matters & Trends (BMT) ปี 2560 

 Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2561 

ประวติัการท างาน 2562-ปัจจุบัน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 2560-ปัจจุบัน กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ  

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

 2557-2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

 2555-2562 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทดีับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

 2557-2560 ประธานกรรมการบริหาร 

กจิการองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 2558-2559 ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 2554-2558 รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใด ๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา 

 -ไม่มี- 

 


