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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระประจําป 2562 

ขอมูลของผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ 
 
1. นายวรีวัฒน  ชุติเชษฐพงศ : กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ  
  อายุ :  58 ป 

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

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 การผานการอบรมที่จัดโดย : -  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
 สมาคมสงเสริมสถาบัน   (CGI) รุนที่ 15/2016 
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)  -  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 40/2005 

หลักสูตรอบรมอ่ืน : -ไมมี- 

 ประสบการณการทํางาน : ป 2559-ปจจุบัน -  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

  ป 2555-2559 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
  ป 2555-2556 - กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

  ป 2553-2559 - กรรมการ บริษัท ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) 
  ป 2551-2552 - คณะอนุกรรมการศึกษาการลงทุนทางเลือก 
    สํานักบริหารการลงทุน สํานักงานประกันสังคม 
  ป 2548-2559 - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
  ป 2546-2553 - กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด 
  ป 2546-2552 - คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเขาถือหลักทรัพย 
    เพื่อครอบงํากิจการ (Take Over Panel) 
  ป 2545-2546 - กรรมการบริหาร  
    บริษัทหลักทรัพยเมอรริล ลินช ภัทร จํากัด 
  ป 2538-2541 - กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด 
  ป 2537-2538 - กรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย  
    ภัทรธนกิจ จํากัด 

 การดํารงตาํแหนงกรรมการ : ป 2560-ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 
 ในกิจการอ่ืนทีเ่ปนบริษัท     และกําหนดคาตอบแทน  
 จดทะเบียน     ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
  ป 2559-ปจจุบัน - กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)  
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 การดํารงตาํแหนงกรรมการ : : จํานวน 2 บริษัท 
 ในกิจการอ่ืนทีไ่มใชบริษัท 
 จดทะเบียน   

 การดํารงตาํแหนงในกิจการที่ : -ไมมี- 
 แขงขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบั 
 ธุรกิจของบริษัท 

 การเขาประชุมป 2561 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 คร้ัง 
   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 คร้ัง 

 วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 21 เมษายน 2559 

 จํานวนปที่เปนกรรมการ : 2 ป 

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

 ขอมูลอ่ืนๆ : - ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
   - ไมมีการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ 
    บริษัทในรอบปที่ผานมา 

 ขอมูลประกอบการพิจารณา : การมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย บริษทัรวม หรือนิติบุคคลที่ 
แตงตั้งคณะกรรมการอิสระ  อาจมีความขัดแยงในชวง 2 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

   - ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา 
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

  - ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
   - ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไม 

   สามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ 
   สินคา/บริการ การยืม/ใหกูยืมเงิน) 
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2. นายสุทธศิักด์ิ  จิราธิวัฒน : กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร / 
   ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา 
   และกําหนดคาตอบแทน 

 อายุ : 73 ป 

 คุณวุฒิทางการศึกษา : -  ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร St. Joseph’s College 
        ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การผานการอบรมที่จัดโดย : -  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 61/2007 
 สมาคมสงเสริมสถาบัน  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 89/2007 
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)    

 หลักสูตรอบรมอ่ืน : - ไมมี - 

  ประสบการณการทํางาน : ป 2550-ปจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
  และ/หรอืตําแหนงที่สําคัญ    บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
    ป 2545-ปจจุบัน  -  กรรมการ  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตาํแหนงกรรมการ : ป 2549-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) 
 ในกิจการอ่ืนทีเ่ปนบริษัท     และกรรมการบริษัทยอย 
จดทะเบียน  ป 2546-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย 

 การดํารงตาํแหนงกรรมการ : จํานวน 28 บริษัท 
 ในกิจการอ่ืนทีไ่มใชบริษัท 
 จดทะบียน   

 การดํารงตาํแหนงในกิจการที่ : -ไมมี- 
 แขงขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบั 
 ธุรกิจของบริษัท 

  การเขาประชุมป 2561 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง 
    ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 3/3 คร้ัง 

  วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 10 กรกฎาคม 2545 

  จํานวนปที่เปนกรรมการ : 16 ป 

  การถือหุนในบริษัท : ของตนเอง 28,346,400 หุน (คิดเปนรอยละ 0.6316) 
    คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ไมมี) 

ขอมูลอื่นๆ : - ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
    - ไมมีการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ 
     บริษัทในรอบปที่ผานมา 
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3. นายกอบชัย  จิราธิวัฒน : กรรมการ (มอํีานาจลงนามผูกพันบริษทัฯ) /  
  กรรมการนโยบายความเสี่ยง 

  อายุ : 62 ป 

  คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago,  
     Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา 
      - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร University of Norte Dame  
       ประเทศสหรัฐอเมริกา 
      - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  การผานการอบรมที่จัดโดย : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 7/2001 
  สมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรอบรมอ่ืน : -  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  
    วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุนที่ 21 

 ประสบการณการทํางาน : ป 2557-ปจจุบัน -  กรรมการนโยบายความเส่ียง 
 และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ      บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  

ป 2538-ปจจุบัน -  กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
   ป 2555-2559 - กรรมการ บริษัท มาลีกรุป จาํกัด (มหาชน) 
   ป 2545-2556  - กรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่บริหาร  
      บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตาํแหนงกรรมการ : - ไมมี - 
 ในกิจการอ่ืนทีเ่ปนบริษัท 
 จดทะเบียน  

 การดํารงตาํแหนงกรรมการ : จํานวน 31 บริษัท 
 ในกิจการอ่ืนทีไ่มใชบริษัท 
 จดทะเบียน     

 การดํารงตาํแหนงในกิจการที่ : -ไมมี- 
 แขงขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบั 
 ธุรกิจของบริษัท 

 การเขาประชุมป 2561 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง 
   ประชุมคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 5/5 คร้ัง 

  วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 1 มีนาคม 2538 

  จํานวนปที่เปนกรรมการ : 23 ป 
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  การถือหุนในบริษัท : ของตนเอง 27,105,400 หุน (คิดเปนรอยละ 0.6040) 
    คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 113,000 หุน (คิดเปนรอยละ 0.0025) 

  ขอมูลอ่ืนๆ : -  ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
    -  ไมมีการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ 
     บริษัทในรอบปที่ผานมา 
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4. นายปริญญ  จิราธวิัฒน : กรรมการ (มอํีานาจลงนามผูกพันบริษทัฯ) / 
    กรรมการนโยบายความเสี่ยง / 
    ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา 
    และกําหนดคาตอบแทน 

  อายุ : 56 ป 

  คุณวุฒิทางการศึกษา : -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
     แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    - ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  การผานการอบรมที่จัดโดย : -  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  
สมาคมสงเสริมสถาบัน   (CGI) รุนที่ 20/2018 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD)  -  หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุนที่ 1/2009 
    - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)  
     รุนที่ 7/2009 

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุนที่ 1/2007 
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and  Risk 

Management (MIR) รุนที่ 1/2007 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 35/2005 
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 6/2005 
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุนที่ 11/2005 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 2/2000 

  หลักสูตรอบรมอ่ืน : -  หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝายอํานวยการ รุนที่ 73  
     จากสถาบนัจิตวิทยาความม่ันคง 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
สําหรับนักบริหารระดับสูงรุนที่ 4 จากสถาบันพระปกเกลา 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 1 
- หลักสูตรกระบวนการผูบริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 13 
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุนที่ 22 

 ประสบการณการทํางาน : ป 2557-ปจจุบัน   -  กรรมการนโยบายความเส่ียง  
 และ/หรือตําแหนงที่สําคัญ       บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
   ป 2550-ปจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
      บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  
   ป 2538-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
   ป 2558-2559 -  กรรมการ หอการคาไทย 
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   ป 2546-2555 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

  การดํารงตาํแหนงกรรมการ : ป 2555-ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ  
  ในกิจการอ่ืนทีเ่ปนบริษัท     บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 
  จดทะเบียน  ป 2549-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)  
       และบริษัทยอย 
    ป 2536-ปจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)  
       และบริษัทยอย 

 การดํารงตาํแหนงกรรมการ : จํานวน 133 บริษัท 
 ในกิจการอ่ืนทีไ่มใชบริษัท 
 จดทะเบียน 

 การดํารงตาํแหนงในกิจการที่ : -ไมมี- 
 แขงขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกบั 
 ธุรกิจของบริษัท 

 การเขาประชุมป 2561 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง 
   ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 2/3 คร้ัง 
   ประชุมคณะกรรมการนโยบายความเส่ียง 5/5 คร้ัง 

  วันที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 1 มีนาคม 2538 

  จํานวนปที่เปนกรรมการ : 23 ป 

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

  ขอมูลอ่ืนๆ : -  ไมมีคดีความในรอบ 5 ปที่ผานมา 
    -  ไมมีการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ 
     บริษัทในรอบปที่ผานมา 
 
 
 
 
 
 
 
 


