
 

 

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- เอกสารแนบ - 
 



- เอกสารแนบ 1 -

ชื่อ-สกลุ/ตําแหน่ง อายุ สดัสว่น คณุวุฒิทางการศกึษา วนัที่ดํารงตําแหน่ง

ณ 31 ธ.ค. 2558 การถือหุ้น กรมการบริษัท

(ปี) ในบริษัท(%)

1. นายสทุธิชยั   จิราธิวฒัน์ 75 0.57% - ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประสบการณ์ ปี 2549  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 28 มีนาคม 2543

 - ประธานกรรมการ   ประเทศองักฤษ - ประธานกรรมการกํากบัการบริหาร, รองประธานกรรมการบริหาร, บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั ปี 2543  - หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 

- ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ   ประธานอํานวยการ ฝ่ายการเงินและบญัชี

  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย - ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ บริษัท ห้างเซน็ทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั

- ผู้จดัการสาขา, ผู้ชว่ยผู้จดัการสาขา ห้างเซน็ทรัล สาขาสีลม

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)

ตาํแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั

2. นายไพฑรูย์ ทวีผล 65 ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี)  มหาวิทยาลยัรามคําแหง - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) ปี 2558  - สมัมนา "Director Briefing 1/2015" ปี 2558 - สมัมนา "CG Forum 1/2015“ 10 กรกฎาคม 2545

 - กรรมการอิสระ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี  - สมัมนา "National Director Conference 2015" - สมัมนา "Thailand CG Forum"

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ - กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  - สมัมนา "Director Luncheon Briefing 4/2015" - สมัมนา “The 2015 Asian Roundtable on Corporate Governance”

 - ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง - นายกสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั  - สมัมนา "CAC Conference 2015”

- รองประธาน มลูนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลยั  - สมัมนา "Directors Forum 2/2015”

- กรรมการอํานวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั ปี 2557  - สมัมนา "Invitation to the 5th National Conference on Collective

- กรรมการผู้จดัการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากดั     Action Against Corruption”

- กรรมการ, อุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ปี 2556  - สมัมนา "The 2nd National Director Conference 2013 Board

- ประธาน, เลขาธิการ สหพนัธ์นกับญัชีอาเซียน    Leadership Evolution”

- กรรมการ, อุปนายกสมาคม สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ปี 2553  - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

- กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน่ จํากดั  - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk

- กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท สํานกังาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากดั    Management (MIR) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)  - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC)

- ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน, บริษัท สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ปี 2552  - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ปี 2551  - หลกัสตูร Chartered Director Class (R-CDC) 

ตาํแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ปี 2548  - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

- ประธานกรรมการ บริษัท เซน็ คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จํากดั  - หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี่ บาย จํากดั (มหาชน) ปี 2546  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

3. นางสนุนัทา ตลุยธญั 69 ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ College of New Rochelle  ประสบการณ์ ปี 2556  - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10 กรกฎาคม 2545

 - กรรมการอิสระ   ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประธาน กลุม่บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทยและเวียดนาม ปี 2552  - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

 - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหาร โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ภาคพืน้เอเซีย แปซิฟิค ปี 2548  - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

 - กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน - กรรมการ โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ เวิลด์วายด์  - หลกัสตูร Finance for Non -Finance Directors (FND)

  - ประธาน กลุม่บริษัท WPP ประเทศไทย และเวียดนาม ปี 2547  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี

ตาํแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร KIS International School

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ประสบการณ์ทํางาน การผา่นหลกัสตูรอบรม/สมัมนา ที่จดัโดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

(IOD)

หลกัสตูรอบรม/สมัมนาอื่น

ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ



ชื่อ-สกลุ/ตําแหน่ง อายุ สดัสว่น คณุวุฒิทางการศกึษา วนัที่ดํารงตําแหน่ง

ณ 31 ธ.ค. 2558 การถือหุ้น กรมการบริษัท

(ปี) ในบริษัท(%)

ประสบการณ์ทํางาน การผา่นหลกัสตูรอบรม/สมัมนา ที่จดัโดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

(IOD)

หลกัสตูรอบรม/สมัมนาอื่น

ตําแหนง่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

4. นายการุณ  กิตติสถาพร 68 ไม่มี  - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  Victoria University of Wellington ประสบการณ์ ปี 2556  - หลกัสตูร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) 30 เมษายน 2552

 - กรรมการอิสระ    ประเทศนิวซีแลนด์  - กรรมการ คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)

 - กรรมการตรวจสอบ  - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Syracuse University  - กรรมการ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ปี 2554  - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP)

 - ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด    ประเทศสหรัฐอเมริกา  - กรรมการ คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  - หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

   คา่ตอบแทน  - หลกัสตูร Commercial Policy องค์กร The General Agreement  - สมาชิก สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ปี 2552  - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

   on Tariffs and Trade (GATT)  นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  - กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย  - หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD)

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  - ปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ปี 2551  - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 

  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 8 ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ปี 2549  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

 - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จํากดั (มหาชน)

 - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)

   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

 - กรรมการอิสระ, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)

   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
ตาํแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 - กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา

 - ประธานกรรมการบริหาร ศนูย์สง่เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

5. นางโชติกา  สวนานนท์ 55 ไม่มี  - MBA, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประสบการณ์ ปี 2558  - หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) 25 กนัยายน 2558

 - กรรมการอิสระ  - MS (Psychology), University of San Francisco  - กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP)

 - กรรมการตรวจสอบ  - BA (Psychology), University of Minnesota  - กรรมการผู้อํานวยการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากดั ปี 2549  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.)  - ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากดั

  รุ่นที่ 10  - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากดั

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  - กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จํากดั

  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 10  - ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จํากดั

 - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จํากดั

 - ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์แอสเซทพลสั จํากดั

 - ผู้อํานวยการ Baring Research Ltd.

 - ผู้ค้าเงินตราตา่งประเทศ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี

ตาํแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

 - กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านการเงิน สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั

- ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทาลิส จํากดั

6. นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 73 0.50% - ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical ประสบการณ์ ปี 2551  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 10 กรกฎาคม 2545

 - กรรมการ   College ประเทศองักฤษ - ผู้ชว่ยผู้จดัการ บริษัท เซน็ทรัลเทรดดิง้ จํากดั

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง - ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ บริษัท ห้างเซน็ทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั

- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง - นายกสมาคม ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง

- ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ - กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ มหาวิทยาลยัรามคําแหง

  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษย์ศาสตร์ - ผู้ก่อตัง้, นายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า

  มหาวิทยาลยัรามคําแหง - ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- ปริญญาศิลปศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ - รองประธานกรรมการกํากบัการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั

  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว - เป็นหนึ่งในผู้ ริเริ่มโครงการผู้นําเข้า และเป็นเจ้าของคนแรก

  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต   ที่นําบาร์โค๊ดมาใช้ในประเทศไทย ที่ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว

- ปริญญาศิลปศาสตร์ดษุฎีบณัทิตกิตติมศกัดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ   ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ - ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)

- ปริญญาศิลปศาสตร์ดษุฎีบณัทิตกิตติมศกัดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ - กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โพสต์ พบัลิชชิ่ง จํากดั (มหาชน)

  วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย ตาํแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน - รองประธานกรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั

  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 1 - กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จํากดั

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรการจดัการสมยัใหม่ รุ่นที่ 1  - กรรมการ บริษัท โพสต์ - เอซีพี จํากดั

- กรรมการ บริษัท โพสต์ - ไอเอ็ม พลสั จํากดั

- กรรมการสมาคม สมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

- ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ สมาคมการค้าไทยไหหลํา



ชื่อ-สกลุ/ตําแหน่ง อายุ สดัสว่น คณุวุฒิทางการศกึษา วนัที่ดํารงตําแหน่ง

ณ 31 ธ.ค. 2558 การถือหุ้น กรมการบริษัท

(ปี) ในบริษัท(%)

ประสบการณ์ทํางาน การผา่นหลกัสตูรอบรม/สมัมนา ที่จดัโดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

(IOD)

หลกัสตูรอบรม/สมัมนาอื่น

ตําแหนง่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

7. นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์ 70 0.70% - ปริญญาตรี สาขาบญัชี St. Joseph’s College ประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบการณ์ ปี 2547  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 10 กรกฎาคม 2545

 - กรรมการ - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน - กรรมการกํากบัการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั ปี 2546  - หลกัสตูร Finance for Non -Finance Director (FND)

  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 11 - ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซน็ทรัลรีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  - หลกัสตูร Board and CEO Assessment

- ประธาน สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ปี 2543  - หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 

- ประธาน คณะกรรมการธุรกิจการค้าปลีก หอการค้าไทย

- ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน)

- ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

- กรรมการ, เหรัญญิก มลูนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)

ตาํแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- รองประธานกรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั

- กรรมการ มลูนิธิเตียง จิราธิวฒัน์

8. นายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวฒัน์ 70 0.63% - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประสบการณ์ ปี 2550  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 10 กรกฎาคม 2545

 - กรรมการ   ประเทศสหรัฐอเมริกา - กรรมการกํากบัการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซน็ทรัลมาร์เก็ตติง้กรุ๊ป จํากดั

   กําหนดคา่ตอบแทน - กรรมการผู้จดัการ บริษัท เซน็ทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ จํากดั

- กรรมการผู้จดัการ บริษัท ปริญญ์อินเตอร์เทรด จํากดั

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)

ตาํแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

- กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ จํากดั

- กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าเชียงใหม่ จํากดั

- กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลเทรดดิง้ จํากดั

9. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ 68 0.60% - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland ประสบการณ์ ปี 2546  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 1 มีนาคม 2538

 - กรรมการ    (College Park)  ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั

 - กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University - กรรมการ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน)

  ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาชิก, กรรมาธิการพาณิชย์ สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน - กรรมการ สภาหอการค้าไทย

  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 13 - นายกสโมสร สโมสรโรตารี่ บางเขน

   - ประธานกรรมการ บริษัท คอฟฟี่พาร์ทเนอร์ส จํากดั (Starbucks - ประเทศไทย) 

- นายกสมาคมและผู้ก่อตัง้ สมาคมศนูย์การค้าไทย

- กรรมการผู้จดัการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

- ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่, ประธานฝ่ายจดัซือ้, บริษัท ห้างเซน็ทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั

   ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายวางแผนธุรกิจ,

   ผู้อํานวยการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)

- รองประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัล พลาซา จํากดั (มหาชน)

ตาํแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั

- กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลโฮลดิง้ จํากดั

- กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลบั จํากดั



ชื่อ-สกลุ/ตําแหน่ง อายุ สดัสว่น คณุวุฒิทางการศกึษา วนัที่ดํารงตําแหน่ง

ณ 31 ธ.ค. 2558 การถือหุ้น กรมการบริษัท
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(IOD)

หลกัสตูรอบรม/สมัมนาอื่น

ตําแหนง่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

10. นายกอบชยั  จิราธิวฒัน์ 60 0.61% - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประสบการณ์ ปี 2557  - หลกัสตูร National Director Conference (NDC) 1 มีนาคม 2538

 - กรรมการ - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame - กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ปี 2544  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

 - กรรมการนโยบายความเสี่ยง   ประเทศสหรัฐอเมริกา - รองกรรมการผู้จดัการ, บริษัท เซน็ทรัลเทรดดิง้ จํากดั

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago , Graduate - ผู้ชว่ยผู้จดัการสาขา บริษัท ห้างเซน็ทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั

  School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน - กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จํากดั (มหาชน) 

  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 21 ตาํแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั

- กรรมการ บริษัท ห้องอาหารซากรุะ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลแอ๊ดวานซ์ซิสเตม็ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท เจเนซิส คอร์ปอร์เรชัน่ จํากดั

11. นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ 53 0.94% - ปริญญาตรี สาขาบญัชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบการณ์ ปี 2553  - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 1 มีนาคม 2538

 - กรรมการ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จํากดั (มหาชน) ปี 2552  - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

 - กรรมการนโยบายความเสี่ยง   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - ที่ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ (MAI)  - หลกัสตูร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)

 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) ปี 2550  - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

   กําหนดคา่ตอบแทน   รุ่นที่ 1 - กรรมการ บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากดั (มหาชน)  - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and  

- หลกัสตูรกระบวนการผู้บริหารความยตุิธรรมระดบัสงู (บยส) - กรรมการ บริษัท อินทรประกนัภยั จํากดั (มหาชน)    Risk Management (MIR)

  รุ่นที่ 13 ปีการศกึษา 2551 - กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) ปี 2549  - หลกัสตูร Chief Financial Officer (CFO)

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน - กรรมการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากดั ปี 2548  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 22 - กรรมการบริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซน็ทรัล จํากดั  - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท เงินทุนหลกัทรัพย์ ธนชาติ จํากดั (มหาชน)  - หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ปี 2543  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)

ตาํแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั

- กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั

- คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

12. นายปรีชา  เอกคณุากลู 57 0.0001% - ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประสบการณ์ ปี 2548  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 25 เมษายน 2557

 - กรรมการ - ปริญญาโท สาขาอุตสาหการและการจดัการ - กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน)

 - กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ   สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ปี 2547  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) - กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จํากดั

 - กรรมการนโยบายความเสี่ยง   รุ่นที่ 7 - กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี เพาเวอร์ รีเทล จํากดั

- กรรมการผู้จดัการ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน)



ชื่อ-สกลุ/ตําแหน่ง อายุ สดัสว่น คณุวุฒิทางการศกึษา

ณ 31 ธ.ค. 2558 การถือหุ้น

(ปี) ในบริษัท(%)

ประสบการณ์ทํางาน การผา่นหลกัสตูรอบรม/สมัมนา ที่จดัโดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

(IOD)

หลกัสตูรอบรม/สมัมนาอื่น

ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

13. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 54 0.38% - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California , ประสบการณ์  - ปี 2557  - หลกัสตูรภมูิพลงัแผน่ดิน รุ่นที่ 3

 - รองกรรมการผู้จดัการใหญ่    Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา - ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั

   สายงานพฒันาธุรกิจ และ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)

   บริหารโครงการก่อสร้าง    University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา - กรรมการผู้จดัการใหญ่ ท๊อป ซูเปอร์มาร์เกต

 - Advanced Management  Program, Executive Course, - กรรมการผู้จดัการ เซน็ทรัลซูเปอร์มาร์เก็ต

   Harvard Business School , ประเทศสหรัฐอเมริกา - ผู้อํานวยการ บริษัท สรรพสินค้าเซน็ทรัล จํากดั

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 55 ตาํแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.) - นายกสมาคม สมาคมศนูย์การค้าไทย

   รุ่นที่ 10

14. นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์ 54 0.57% - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง ประสบการณ์  - 

 - รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ - Mini MBA สาขาอสงัหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

   สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไทยอินเตอร์เนชัน่แนลฟาสต์ฟู้ด จํากดั

- Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่, บริษัท เซน็ทรัลการ์เมนท์แฟคทอรี่ จํากดั

- Real Estate Investment สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   ผู้จดัการ ฝ่ายการตลาด 

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- Executive MBA สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครัฐร่วมเอกชน  รุ่นที่ 54

- Advance Management Program, Executive Course, 

  Hardvard Business School, U.S.A.

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.)

   รุ่นที่ 8

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 5

15. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ 43 0.001% - ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี ประสบการณ์ ปี 2545 '-หลกัสตูรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2  - 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชีและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)

  บญัชี และบริหารความเสี่ยง - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี - ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์ จํากดั

- เลขานุการบริษัท   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ปัจจบุนัคือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์ คเูปอร์ เอบีเอเอส จํากดั)

- Finance for Executives Program, INSEAD Business School, France

- ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

16. ดร.ณฐักิตติ์ ตัง้พลูสินธนา 51 ไม่มี  - ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประสบการณ์  -  - 

 - ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายการตลาด  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ - ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   การสื่อสารการตลาด The University of North Texus - ผู้จดัการทัว่ไป ฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคทรอนิกส์ จํากดั

   ประเทศสหรัฐอเมริกา ตาํแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 - ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์   - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

   วิทยานิพนธ์ (การสร้างมาตรฐานโทรทศัน์ไทย) - กรรมการ การประปานครหลวง

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - กรรมการอํานวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย

- อนุกรรมการ การจดัการข้อมลูการสื่อสาร และประชาสมัพนัธ์ภายใต้คณะกรรมการ

พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

17. นางนาถยา  จิราธิวฒัน์ 52 0.38% - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ประสบการณ์  -  - 

 - ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่    University of Hartford  ประเทศสหรัฐอเมริกา - ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน)

   สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - ผู้อํานวยการ ฝ่ายจดัซือ้ทัว่ไป บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน)

  University of Hartford  ประเทศฝรั่งเศส - ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท เซน็ทรัล รีเทล โลจิสติคส์ จํากดั 

- ผู้อํานวยการ บริษัท สรรพสินค้าเซน็ทรัล จํากดั

- ผู้จดัการ ห้างหุ้นสว่น เจ แอนด์ เอส อิมปอร์ต จํากดั



ชื่อ-สกลุ/ตําแหน่ง อายุ สดัสว่น คณุวุฒิทางการศกึษา

ณ 31 ธ.ค. 2558 การถือหุ้น

(ปี) ในบริษัท(%)

ประสบการณ์ทํางาน การผา่นหลกัสตูรอบรม/สมัมนา ที่จดัโดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

(IOD)

หลกัสตูรอบรม/สมัมนาอื่น

ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

18. นางปณิดา สขุศรีดากลุ 60 ไม่มี - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประสบการณ์  -  - 

 - ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่   มหาวิทยาลยัรามคําแหง - ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายพฒันาและมาตรฐานการบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)

   ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

  มหาวิทยาลยัรามคําแหง

19. พนัตรีนฤต รัตนพิเชฏฐชยั 56 0.001% - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประสบการณ์  -  - 

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)

  ฝ่ายพฒันาโครงการ 1 - หลกัสตูรการเป็นนกัวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ - ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายพฒันาโครงการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - นายทหารชัน้สญัญาบตัร กรมยทุธโยธาทหารบก กองทพับก

- หลกัสตูรชัน้นายร้อยทหารชา่ง กรมทหารชา่ง - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- หลกัสตูรชัน้ ผบ. พนัทหารชา่ง กรมทหารชา่ง - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสตูร วตท.)

   รุ่นที่ 21

20. เรืออากาศเอกกรี  เดชชยั 52 ไม่มี - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประสบการณ์  -  - 

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบตัิการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)

  ฝ่ายพฒันาโครงการพิเศษ - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 55 - ผู้ชว่ยกรรมการผู้อํานวยการ สายงานพฒันาทรัพย์สินแนวราบ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท คาซา่ วิลล์ จํากดั

- ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัท ควอลิตี ้เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)

- ผู้อํานวยการ บริษัท ควอลิตี ้เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)

- ผู้ชว่ยผู้จดัการ บริษัท ควอลิตี ้เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)

- ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม บริษัท พี เอ ดีซายน์ จํากดั

- อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศ

21. นางเอพริล ศรีวิกรม์ 33  ไม่มี - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ และจิตวิทยา ประสบการณ์

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่   STANFORD UNIVERSITY, ประเทศสหรัฐอเมริกา  -  Engagement  Manager บริษทั แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี

  สํานกักลยทุธ์องค์กร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

  STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS,

  ประเทศสหรัฐอเมริกา
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