
(ส่ิงที่สงมาดวย 4) 
 
 

หนาที่ 1/6 

 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระประจําป 2560 

 
ขอมูลของผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ 

 
1. นายสุทธชิัย  จิราธิวัฒน : ประธานกรรมการ 

อายุ : 77 ป 

การศึกษา : ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ 

การอบรม / สัมมนาหลักสูตร
กรรมการ 
 

: ป 2558  – สัมมนา Chairman Forum 2015 (R-CF) คร้ังที่ 1/2015 
ป 2549  – หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 55/2006 
ป 2543  – หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 

ประสบการณการทํางาน  
5 ป ยอนหลัง 

: ป 2552 – 2556 ประธานกรรมการกํากับการบริหาร บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด 

ตําแหนงในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน : รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

: ประธานกรรมการ บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด 
 

การดํารงตาํแหนงในกิจการที่ 
แขงขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบั 
ธุรกิจของบริษัท 

: -ไมมี- 

การเขาประชุมป 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง 

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 28 มีนาคม 2543 

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 17 ป 

การถือหุนในบริษัท : ของตนเอง 3,312,800 หุน (คิดเปน 0.0738%) 
คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 22,293,200 หุน (คิดเปน 0.4967%) 

ขอมูลอ่ืนๆ : ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
ไมมีการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
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2.  นายไพฑูรย  ทวีผล : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง  

อายุ : 67 ป 

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรม / สัมมนาหลักสูตร
กรรมการ 
 

: ป 2559 – สัมมนา CAC Conference 1/2016 
– สัมมนา National Director Conference 1/2016 
– สัมมนา Director Luncheon Briefing 2/2016 
– สัมมนา CG Forum 1/2016 

ป 2558   – สัมมนา Director Luncheon Briefing 1/2015 
– สัมมนา National Director Conference 2015 
– สัมมนา Director Luncheon Briefing 4/2015 
– สัมมนา CAC Conference 2015 
– สัมมนา Directors Forum 2/2015 
– สัมมนา CG Forum 1/2015 
– สัมมนา Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business  

sustainability 
– สัมมนา The 2015 Asian Roundtable on Corporate Governance 

ป 2555   – หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
ป 2553   – หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

– หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
(MIR) 

– หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
– หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 

ป 2552   – หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
ป 2551   – หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) 
ป 2548   – หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

– หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 
ป 2546   – หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

– หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
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ประสบการณการทํางาน 
5 ป ยอนหลัง 

: ป 2553 – 2555 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

ป 2551 – 2554 กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ป 2551 – 2554 นายกสมาคม สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย 

ป 2551 – 2554 รองประธาน มูลนิธิมาแตรเดอีวิทยาลัย 

ตําแหนงในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน,กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
  บริษัท สมบูรณ แอ็ดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

: ประธานกรรมการ บริษัท เซ็น คอรปอเรช่ัน กรุป จํากัด 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตาํแหนงในกิจการที่ 
แขงขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบั 
ธุรกิจของบริษัท 

: -ไมมี- 

การเขาประชุมป 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง 
  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 คร้ัง 
  ประชุมคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 4/4 คร้ัง 

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 10 กรกฎาคม 2545 

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 14 ป 

การถือหุนในบริษัท  : ของตนเอง (ไมมี) 
คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

ขอมูลอ่ืนๆ : ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
ไมมีการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 

ขอมูลประกอบการพิจารณา :  การมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
แตงตั้งคณะกรรมการอิสระ  ในชวง 2 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

-  ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา   

-  ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
-  ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ 
ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซ้ือ/ขาย วัตถุดิบ/สินคา/บริการ การยืม/ใหกูยืมเงิน) 
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3. นายสุทธธิรรม  จิราธวิัฒน : กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร /  
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

อายุ : 70 ป 

การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) University of Maryland  
(College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม / สัมมนาหลักสูตร
กรรมการ 

: ป 2546 – หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)  
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  รุนที่ 13 

ประสบการณการทํางาน 
5 ป ยอนหลัง 

: ป 2550 – 2558  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
                            บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
ป 2552 – 2556  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด 
ป 2554              กรรมการ บริษัท บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน : กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

: กรรมการ บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด 
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลโฮลด้ิง จํากัด 
กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จํากัด 

การดํารงตาํแหนงในกิจการที่ 
แขงขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบั 
ธุรกิจของบริษัท 

: -ไมมี- 

การเขาประชุมป 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/8 คร้ัง  
   ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 3/3 คร้ัง 

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 1 มีนาคม 2538 

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 22 ป 

การถือหุนในบริษัท  : ของตนเอง 26,764,600 หุน (คิดเปน 0.5964%) 
คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

ขอมูลอ่ืนๆ 
 

: ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
ไมมีการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
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4. นายปริญญ  จิราธวิัฒน : กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร /กรรมการนโยบายความเสี่ยง / 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  
อายุ : 55 ป 

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม / สัมมนาหลักสูตร
กรรมการ 
 

: ป 2553 – หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
ป 2552 – หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

 – หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 
ป 2550 – หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

– หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 
(MIR) 

ป 2549 – หลักสูตร Chief Financial Officer (CFO) 
ป 2548 – หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

– หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
– หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 

ป 2543 – หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
หลักสูตรการปฏบิัติการจิตวิทยา ฝายอํานวยการ รุนที่ 73  
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนกับริหารระดับสูง รุนที่ 4 
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 1 
หลักสูตรกระบวนการผูบริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 13 
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)  
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 22 

ประสบการณการทํางาน 
5 ป ยอนหลัง 
 

: ป 2547 – 2555 ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) 
ป 2546 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ป 2542 – 2555 กรรมการ บริษัท มาลีกรุป จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน : กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 
  กรรมการ บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

: กรรมการ หอการคาไทย 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด 
กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด 
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การดํารงตาํแหนงในกิจการที่ 
แขงขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบั 
ธุรกิจของบริษัท 

: -ไมมี- 

การเขาประชุมป 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 คร้ัง  
  ประชุมคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 4/4 คร้ัง 
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 3/3 คร้ัง 

วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 1 มีนาคม 2538 

จํานวนปที่เปนกรรมการ : 22 ป 

การถือหุนในบริษัท  :  ของตนเอง 42,145,895 หุน (คิดเปน 0.9391%) 
   คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 192,000 หุน (คิดเปน 0.0043%) 

ขอมูลอ่ืนๆ : ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
ไมมีการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 

 
 


