
 

 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

1. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ อายุ 76 ปี  

ตาํแหน่ง 

- ประธานกรรมการ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

28 มีนาคม 2543 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 3,312,800 หุ้น (คิดเป็น 0.0738%)  

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 22,293,200 หุ้น (คิดเป็น 0.4967%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นพ่ีของนายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม  

        จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์, นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ และนางนาถยา จิราธิวฒัน์ 

- เป็นอาของนายกอบชยั  จิราธิวฒัน์ และนายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ 

- เป็นน้าของนายชนวฒัน์  เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศองักฤษ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2552 – 2556 ประธานกรรมการกํากบัการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2558 - สมัมนา Chairman Forum 2015 (R-CF) ครัง้ท่ี 1/2015 

ปี 2549 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 55/2006 

ปี 2543 - หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- ไมมี่ - 

 

 

 

 

 

- เอกสารแนบ 1 ‐



 

 

2. นายไพฑูรย์  ทวีผล  อายุ 66 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการนโยบายความเส่ียง 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

10 กรกฎาคม 2545 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ -  

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2553 – 2555 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

บริษัท บิ๊กซีซเูปอร์เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 

ปี 2551 – 2554 กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ปี 2551 – 2554 นายกสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 

ปี 2551 – 2554 รองประธาน มลูนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลยั 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล, กรรมการอิสระ  

บริษัท สมบรูณ์ แอด็วานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท เซน็ คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จํากดั 

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซ่ี บาย จํากดั (มหาชน) 

 

 

 



 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2559 - สมัมนา CAC Conference 1/2016 

   ‐ สมัมนา National Director Conference 1/2016 

  - สมัมนา Director Luncheon Briefing 2/2016 

ปี 2558 - สมัมนา Director Luncheon Briefing 1/2015 

  - สมัมนา National Director Conference 2015 

  - สมัมนา Director Luncheon Briefing 4/2015 

  - สมัมนา CAC Conference 2015 

  - สมัมนา Directors Forum 2/2015 

ปี 2555 - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 

ปี 2553 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

  - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 

  - หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 

  - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 

ปี 2552 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

ปี 2551 - หลกัสตูร Chartered Director Class (R-CDC) 

ปี 2548 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

  - หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 

 ปี 2546 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

ปี 2559 - สมัมนา CG Forum 1/2016 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ปี 2558 - สมัมนา CG Forum 1/2015 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  - สมัมนา Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability  

    โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  - สมัมนา The 2015 Asian Roundtable on Corporate Governance โดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบั 

  หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

 



3. นายการุณ  กติตสิถาพร อายุ 69 ปี 
ตาํแหน่ง 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
10 เมษายน 2552 

การถือหุ้นในบริษัท  
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไมมี่ - 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ 

 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสตูร Commercial Policy องค์กร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)   
  นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ปี 2550 – 2557 กรรมการ คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ปี 2552 – 2554 กรรมการ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ปี 2551 – 2554 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
- ประธานกรรมการบริหาร ศนูย์สง่เสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องค์การมหาชน) 
- กรรมการกฤษฎีกา สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2556 - หลกัสตูร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) 
   ‐ หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
ปี 2554 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) 
  - หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
ปี 2552 - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
  - หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) 
ปี 2551 - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 
ปี 2549 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 8 



 

4. นางโชตกิา  สวนานนท์ อายุ 56 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

25 กนัยายน 2558 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ -  

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี  จิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา   
 - ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2557 – 2558 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ปี 2552 – 2557 กรรมการผู้ อํานวยการ, ประธานอนกุรรมการบริหารเงินลงทนุ, อนกุรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ -  

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทาลสิ จํากดั 
- กรรมการ, ประธานอนกุรรมการตรวจสอบ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านการเงิน สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2558 - Risk Management Committee Program (RMP) 

   ‐ หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 

ปี 2549 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 10 
- หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (หลกัสตูร วปส.) รุ่นท่ี 5 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 20 

 

 



 

5. นายวีรวัฒน์  ชุตเิชษฐพงศ์ อายุ 56 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

21 เมษายน 2559 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ -  

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Stern School of Business, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2553 – 2559 กรรมการ บริษัท ทนุภทัร จํากดั (มหาชน) 

ปี 2546 – 2559 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

ปี 2555 – 2556 กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท อกัษร เอด็ดเูคชัน่ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท อลัฟ่า แอบโซลทู จํากดั 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2559 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 

ปี 2548 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- ไมมี่ - 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. นายสุทธิเกียรต ิ จริาธิวัฒน์ อายุ 74 ปี 
ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 
วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

10 กรกฎาคม 2545 
การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 22,645,900 หุ้น (คิดเป็น 0.5046%) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ 
- เป็นพ่ีของนายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์,   
  นางสาววลัยา  จิราธิวฒัน์ และนางนาถยา  จิราธิวฒัน์ 
- เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์ และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 
- เป็นน้าของนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
 - ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล South West Essex Technical College ประเทศองักฤษ 

 - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ปี 2557 – 2559 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ สมาคมการค้าไทยไหหลํา 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
- ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โพสต์ พบัลชิช่ิง จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
- ท่ีปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนญู 
- กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- กรรมการ บริษัท ห้างเซน็ทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ ด จํากดั 
- กรรมการ บริษัท ซีอาร์จี แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั 
- กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จํากดั 
- กรรมการ บริษัท โพสต์ - เอซีพี จํากดั 
- กรรมการ บริษัท โพสต์ - ไอเอม็ พลสั จํากดั 
- กรรมการสมาคม สมาคมการค้าไทยอตุสาหกรรมเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ปี 2551 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 1 
- หลกัสตูรการจดัการสมยัใหม่ วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 1   
 



 

7. นายสุทธิชาต ิ จริาธิวัฒน์ อายุ 71 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

วันที่ดาํรงดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

10 กรกฎาคม 2545 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 12,972,400 หุ้น (คิดเป็น 0.2890%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 9,318,200 หุ้น (คิดเป็น 0.2076%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ และนายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 

- เป็นพ่ีของนายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์, นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

  และนางนาถยา  จิราธิวฒัน์ 

- เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์ และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

- เป็นน้าของนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี St. Joseph’s College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2552 – 2557 กรรมการกํากบัการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- รองประธานกรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

- กรรมการ, เหรัญญิก สมาคมกีฬาบิลเลียดแหง่ประเทศไทย 

- กรรมการ มลูนิธิเตียง จิราธิวฒัน์ 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2547 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2546 - หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FND) 

  - หลกัสตูร Board and CEO Assessment 

ปี 2543 - หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 11 

 

 

 

 



 

8. นายสุทธิศักดิ์  จริาธิวัฒน์ อายุ 71 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

วันที่ดาํรงดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

10 กรกฎาคม 2545 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 28,346,400 หุ้น (คิดเป็น 0.6316%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ และนายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ และนายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์ 

- เป็นพ่ีของนายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์, นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ และ 

   นางนาถยา จิราธิวฒัน์ 

- เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์ และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

- เป็นน้าของนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

- กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลกาเมนท์แฟคทอร่ี จํากดั 

- กรรมการ บริษัท เพลนิฤดี จํากดั 

- กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลเทรดดิง้ จํากดั 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2550 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- ไมมี่ – 

 

 

 



 

9. นายสุทธิธรรม  จริาธิวัฒน์ อายุ 69 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 
- กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

วันที่ดาํรงดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

1 มีนาคม 2538 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 26,764,600 หุ้น (คิดเป็น 0.5964%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นน้องของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ และนายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์ และ 

   นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์ 

- เป็นพ่ีของนายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์, นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ และนางนาถยา จิราธิวฒัน์ 

- เป็นอาของนายกอบชยั จิราธิวฒัน์ และนายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

- เป็นน้าของนายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 
- กรรมการ บริษัท บิ๊กซีซเูปอร์เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- กรรมการอิสระ บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัล พลาซา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลโฮลดิง้ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลบั จํากดั 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2546 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 13 

 

 

 



 

10. นายกอบชัย  จิราธิวัฒน์ อายุ 60 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 

- กรรมการนโยบายความเส่ียง 

วันที่ดาํรงดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

1 มีนาคม 2538 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 27,105,400 หุ้น (คิดเป็น 0.6040%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 113,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0025%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นหลานของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์, นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์, 

   นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์, นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์  

   และนางนาถยา จิราธิวฒัน์ 

- เป็นลกูพ่ีลกูน้องของนายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ และนายชนวฒัน์  เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2555 – 2559 กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ปี 2545 – 2556 กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

- กรรมการ บริษัท ห้องอาหารซากรุะ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลแอ๊ดวานซ์ซิสเต็ม จํากดั 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2557 - สมัมนา National Director Conference (NDC) 

ปี 2544 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 21 

 

 

 



 

11. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ อายุ 54 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 

- กรรมการนโยบายความเส่ียง 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

วันที่ดาํรงดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

1 มีนาคม 2538 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 42,145,895 หุ้น (คิดเป็น 0.9391%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0043%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นหลานของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์, นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์, 

   นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์, นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์  

   และนางนาถยา จิราธิวฒัน์ 

- เป็นลกูพ่ีลกูน้องของ นายกอบชยั  จิราธิวฒัน์ และนายชนวฒัน์  เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2547 – 2555 ท่ีปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่(MAI) 

ปี 2546 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

ปี 2542 – 2555 กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ หอการค้าไทย 

- คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

- กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

- กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

 

 

 

 



 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2553 - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 

ปี 2552 - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

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

ปี 2550 - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

  - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and  Risk Management (MIR) 

ปี 2549 - หลกัสตูร Chief Financial Officer (CFO) 

ปี 2548 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

  - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 

  - หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 

ปี 2543 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรการปฏิบติัการจิตวิทยา ฝ่ายอํานวยการ รุ่นท่ี 73 จากสถาบนัจิตวิทยาความมัน่คง 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนกับริหารระดบัสงูรุ่นท่ี 4  

  จากสถาบนัพระปกเกล้า 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 1 ปี 2547 

- หลกัสตูรกระบวนการผู้บริหารความยติุธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 13 ปีการศกึษา 2551 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. นายปรีชา  เอกคุณากูล อายุ 58 ปี 

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ (มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- กรรมการนโยบายความเส่ียง 

วันที่ดาํรงดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

25 เมษายน 2557 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไม่มี) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 3,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0001%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ - 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขาอตุสาหการและการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2555 – 2557 กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 

ปี 2546 – 2556 กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

   บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2548 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

ปี 2547 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 7 ปี 2551 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. นายสุทธิภัค  จริาธิวัฒน์ อายุ 55 ปี 

ตาํแหน่ง 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 25,589,600 หุ้น (คิดเป็น 0.5702%) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นน้องของ นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์, นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์,                                         
นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์ และนายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ 

- เป็นพ่ีของ นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ และนางนาถยา จิราธิวฒัน์ 
- เป็นอาของ นายกอบชยั จิราธิวฒัน์, นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 
- เป็นน้าของ นายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- Mini MBA สาขาอสงัหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Executive MBA สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2552 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั 

(มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 - ไมมี่- 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2544 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- Advance Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- Real Estate Investment สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 24 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 8 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.)รุ่นท่ี 5 
- หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงู (ปปร.) รุ่นท่ี 9 สถาบนั
พระปกเกล้า 

- The Seven Habits of Highly Effective People, Franklin Covey 

 



 

14. นางสาววัลยา  จริาธิวัฒน์ อายุ 55 ปี  

ตาํแหน่ง 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 17,199,200 หุ้น (คิดเป็น 0.3832%)  

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นน้องของ นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์, นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์,                                        
นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ และนายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์ 

- เป็นพ่ีของ  นางนาถยา  จิราธิวฒัน์ 
- เป็นอาของ นายกอบชยั จิราธิวฒัน์, นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 
- เป็นน้าของนายชนวฒัน์  เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2548 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง  

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

นายกสมาคม สมาคมศนูย์การค้าไทย 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไมมี่ - 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- Advanced Management  Program, Executive Course, Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูรภมิูพลงัแผน่ดิน รุ่นท่ี 3 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 25 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวทิย์  อายุ 44 ปี  

ตาํแหน่ง 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความเส่ียง 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 54,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0012%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 24,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0005%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ -  

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2556 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชีและบริหารความเส่ียง  

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2545 - หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท (CSP) รุ่นท่ี 2 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- Finance for Executives Program, INSEAD Business School, France 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. นางปณิดา  สุขศรีดากุล อายุ 61 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไมมี่) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ -  

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี  2554 – 2555 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั 

(มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ -  

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไมมี่ - 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- ไมมี่ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. นางรัตนา  อนุนตการุณ อายุ 57 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขาย 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไมมี่) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ - 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารทัว่ไป) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ปริญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2557 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายงานบริหารสนิค้า  

   บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 

ปี 2549 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหารสินค้า 

   บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไมมี่ - 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- ไมมี่ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18. พันตรีนฤต รัตนพเิชฏฐชัย อายุ 57 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการ 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไมมี่) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ - 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรชัน้นายร้อยทหารช่าง กรมทหารช่าง 

- หลกัสตูรชัน้ ผบ. พนัทหารช่าง กรมทหารช่าง 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2547 - 2556 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาโครงการ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2557 - หลกัสตูร เสริมสร้างผู้จดัการยคุใหม่ (MMP) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรการเป็นนกัวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. นางนาถยา  จริาธิวัฒน์ อายุ 53 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 17,102,200 หุ้น (คิดเป็น 0.3811%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นน้องของ นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์, นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์,                                          

นายสทุธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์ และนางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

- เป็นอาของ นายกอบชยั จิราธิวฒัน์, นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 

- เป็นน้าของนายชนวฒัน์  เอือ้วฒันะสกลุ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศฝร่ังเศส 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2553 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายขาย บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไมมี่ - 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- ไมมี่ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20. เรืออากาศเอกกรี  เดชชัย อายุ 53 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาโครงการพิเศษ 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไมมี่) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ - 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2552 – 2556 ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการปฏิบติัการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไมมี่ - 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นท่ี 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21. ดร.ณัฐกติติ์ ตัง้พูลสนิธนา อายุ 52 ปี 

ตาํแหน่ง 

 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายการตลาด 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไมมี่) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่ -  

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

- ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ การส่ือสารการตลาด The University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ วิทยานิพนธ์ (การสร้างมาตรฐานโทรทศัน์ไทย) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2549 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ -  

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- อนกุรรมการ การจดัการข้อมลูการส่ือสาร และประชาสมัพนัธ์ภายใต้คณะกรรมการพฒันา ขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศ 

- กรรมการ การประปานครหลวง 

- กรรมการอํานวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไมมี่ - 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- ไมมี่ - 

 

 

 

 

 

 



 

22. นายชนวัฒน์  เอือ้วัฒนะสกุล อายุ 44 ปี 

ตาํแหน่ง 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง 17,504,866 หุ้น (คิดเป็น 0.3900%) 

- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- เป็นหลานของนายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์, นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์, นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์,                                          

นายสทุธิศกัด์ิ  จิราธิวฒัน์, นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์, นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์, นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์                                

และนางนาถยา จิราธิวฒัน์ 

- เป็นลกูพ่ีลกูน้องของนายกอบชยั  จิราธิวฒัน์ และนายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall School of Business, University of Southern California  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน/Supply Chain Management, Marshall School of Business, University of Southern 

California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2556 - 2559 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง  

   บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่ - 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไมมี่ - 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

- Advance Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 



 

รายละเอียดเก่ียวกับเลขานุการของบริษัท 

1. นางสาวอัมพาวีร์  ชมภูพงษ์เกษม อายุ 40 ปี  

ตาํแหน่ง 
- เลขานกุารบริษัท 

วันที่ดาํรงดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษัท 

1 พฤษภาคม 2559 

การถือหุ้นในบริษัท  

- ของตนเอง (ไม่มี)  
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ไมมี่) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมมี่- 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 - ปริญญาโท สาขาบญัชีบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

2551 – 2559 ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

การผ่านการอบรม/สัมมนา ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2559 - สมัมนา Executive Briefing 2/2016 
ปี 2558 - สมัมนา Anti-Corruption Seminar 3/2015 
ปี 2558 - สมัมนา Director Forum 2/2015 
ปี 2556 - หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 5/2013) 
ปี 2556 - สมัมนา Anti-Corruption Focus Group 3/2013 

ปี 2556 - สมัมนา Collective Action Against Corruption Conference 1/2013 
ปี 2555 - สมัมนา National Director Conference 1/2012 
ปี 2554 - สมัมนา Compensation Survey Seminar 1/2011 
ปี 2553 - หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP4/2010) 
ปี 2552 - สมัมนา Compensation Survey Seminar 1/2009 
ปี 2550 - หลกัสตูร Company Secretary Program FPCS/2007 
 ปี 2550 - หลกัสตูร Board Performance Evaluation (CG Workshop 2/2007) 
ปี 2549 - หลกัสตูร Developing Corporate Governance Policy (CG Workshop 1/2006) 

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอ่ืน 

ปี 2558 - สมัมนา GRI Certified Training Course based on G4 reporting Guidelines  
  โดย ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเูปอส์ 

ปี 2547 - หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program รุ่นท่ี 9  
    โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบัสมาคมบริษัทจดทะเบียน 

- เอกสารแนบ 1 - 
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