อายุ 80 ปี
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
วันทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 28 มีนาคม 2543
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 3,312,800 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0738)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 22,323,200 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.4974)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• เป็ นพี่ของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และ
นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวฒ
ั น์ นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2556 - ปั จจุบน
ั ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด
• ปี 2543 - ปั จจุบน
ั ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2538 - 2562
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด
• ปี 2552 - 2556
ประธานกรรมการกากับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2562 - ปั จจุบน
ั รองประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• ปี 2540 - ปั จจุบน
ั รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 77 แห่ง
การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2549 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น
่ ที่ 55/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
• - ไม่มี –

อายุ 73 ปี
ตาแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 10 เมษายน 2552
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 6,168 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0001)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• - ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
• หลักสูตร Commercial Policy องค์กร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) นครเจนีวา
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2562 - ปั จจุบน
ั ประธานกรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2558 - ปั จจุบน
ั ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2554 - ปั จจุบน
ั กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2560 - 2562
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
• ปี 2560 - 2562
กรรมการ สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย
• ปี 2560 - 2562
กรรมการ มูลนิธิกรุงศรี
• ปี 2553 - 2562
กรรมการอิสระ บริษัท นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
• ปี 2552 - 2562
กรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - 2562
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
• ปี 2549 - 2562
กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6
• ปี 2556 - 2560
กรรมการกากับดูแลกิจการ บริษัท นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2560
กรรมการตรวจสอบ บริษัท นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - 2560
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - 2560
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
• ปี 2552 - 2557
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2550 - 2557
กรรมการ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

•
•
•
•
•

ปี 2552 - 2554
ปี 2551 - 2554
ปี 2544 - 2550
ปี 2543
ปี 2539

กรรมการ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (ปั จจุบนั คือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2562 - ปั จจุบน
ั ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 3 แห่ง
การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2562 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ น
่ ที่ 16/2019
• ปี 2561 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ น
่ ที่ 3/2018
• ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ น
่ ที่ 7/2013
- หลักสูตร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุน่ ที่ 15/2013
• ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ น
่ ที่ 13/2011
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ ที่ 2/2011
• ปี 2552 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ น
่ ที่ 27/2009
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ ที่ 4/2009
• ปี 2551 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ น
่ ที่ 6/2008
• ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น
่ ที่ 81/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ น
่ ที่ 8

อายุ 70 ปี
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
วันทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 10 กรกฎาคม 2545
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 5,968 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0001)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• - ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2557 - ปั จจุบน
ั ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2545 - ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2561
กรรมการอิสระ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุป๊ จากัด
• ปี 2557 - 2561
ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุป๊ จากัด
• ปี 2558 - 2559
กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - 2555
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - 2548
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
• ปี 2534 - 2548
ประธานและเลขาธิการ สหพันธ์นกั บัญชีอาเซียน
• ปี 2534 - 2546
กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
• ปี 2541 - 2543
กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• ปี 2540 - 2543
กรรมการผูอ้ านวยการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จากัด
• ปี 2518 - 2543
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2562 - ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุป๊ จากัด (มหาชน)
• ปี 2559 - ปั จจุบน
ั ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)

•
•

ปี 2555 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
ปี 2551 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 1 แห่ง
การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2555 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ น
่ ที่ 2/2012
• ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ น
่ ที่ 9/2010
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ ที่ 9/2010
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ ที่ 10/2010
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ ที่ 11/2010
• ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ น
่ ที่ 1/2009
• ปี 2551 - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) รุ น
่ ที่ 3/2008
• ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ น
่ ที่ 11/2005
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 6/2005
• ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น
่ ที่ 38/2003
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 4/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
• - ไม่มี -

อายุ 60 ปี
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาเเละกาหนดค่าตอบเเทน
วันทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 25 กันยายน 2558
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 11,353 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0003)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• - ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี จิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2558 - ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2560 - 2563
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต
• ปี 2561
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุป๊ จากัด
• ปี 2557 - 2561
กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ปี 2557 - 2560
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงิน สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
• ปี 2557 - 2558
กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ปี 2552 - 2557
กรรมการผูอ้ านวยการ ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
• ปี 2539 - 2552
ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2562 - ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุป๊ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 5 แห่ง
การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2560 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ น
่ ที่ 18/2017
• ปี 2558 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ น
่ ที่ 6/2015
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 18/2015
• ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น
่ ที่ 73/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 10
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ น
่ ที่ 5
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ น
่ ที่ 20

อายุ 60 ปี
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
วันทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 21 เมษายน 2559
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง (ไม่มี)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• - ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Stern School of Business, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2559 - ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2559
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - 2559
กรรมการ บริษัท ทุนภัทร จากัด (มหาชน)
• ปี 2548 - 2559
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2556
กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - 2553
กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด
• ปี 2551 - 2552
คณะอนุกรรมการศึกษาการลงทุนทางเลือก สานักบริหารการลงทุน สานักงานประกันสังคม
• ปี 2546 - 2552
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (Take Over Panel)
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ปี 2545 - 2546
กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมอร์รลิ ลินช์ ภัทร จากัด
• ปี 2541 - 2545
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมอร์รลิ ลินช์ ภัทร จากัด
• ปี 2538 - 2541
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด
• ปี 2537 - 2538
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2560 - ปั จจุบน
ั กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
• ปี 2559 - ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 2 แห่ง

การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2559 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ น
่ ที่ 15/2016
• ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น
่ ที่ 40/2005
หลักสูตรอบรมอื่น
• - ไม่มี -

อายุ 78 ปี
ตาแหน่ง กรรมการ
วันทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 10 กรกฎาคม 2545
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 22,645,900 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.5046)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• เป็ นน้องของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นพี่ของนายสุทธิศก
ั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวฒ
ั น์ นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2545 - ปั จจุบน
ั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2551 - ปั จจุบน
ั กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปี 2557 - 2561
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าไทยไหหลา
• ปี 2538 - 2561
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด
• ปี 2557 - 2558
ที่ปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
• ปี 2549 - 2551
ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• ปี 2535 - 2539
สมาชิกวุฒิสภา
• ปี 2534 - 2535
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
• ปี 2527 - 2531
นายกสมาคม สมาคมผูค้ า้ ปลีกไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2562 - ปั จจุบน
ั รองประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• ปี 2552 - ปั จจุบน
ั กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน)
• ปี 2536 - ปั จจุบน
ั ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 68 แห่ง

การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2551 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น
่ ที่ 68/2008
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ น
่ ที่ 1
• หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ น
่ ที่ 1

อายุ 75 ปี
ตาแหน่ง กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 10 กรกฎาคม 2545
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 28,366,400 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.6320)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• เป็ นน้องของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์ และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นพี่ของนายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวฒ
ั น์ นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2550 - ปั จจุบน
ั ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2549 - ปั จจุบน
ั ประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
• ปี 2545 - ปั จจุบน
ั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2562 - 2563
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• ปี 2538 - 2561
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2546 - ปั จจุบน
ั กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 29 แห่ง
การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2550 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น
่ ที่ 61/2007
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 89/2007
หลักสูตรอบรมอื่น
• - ไม่มี –

อายุ 73 ปี
ตาแหน่ง กรรมการ (มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 1 มีนาคม 2538
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 26,764,600 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.5964)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• เป็ นน้องของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ และนายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นพี่ของนายสุทธิภค
ั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวฒ
ั น์ นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2559 - ปั จจุบน
ั กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2547 - ปั จจุบน
ั รองประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
• ปี 2538 - ปั จจุบน
ั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2550 - 2558
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2552 - 2556
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด
• ปี 2554
กรรมการ บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
• ปี 2549 - 2551
สมาชิก วุฒิสภา
• ปี 2544 - 2546
ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
• ปี 2541 - 2545
นายกสมาคมและผูก้ ่อตัง้ สมาคมศูนย์การค้าไทย
• ปี 2533 - 2545
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2561 - ปั จจุบน
ั ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
• ปี 2558 - ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีธนั เดอร์ จากัด (มหาชน)
• ปี 2553 - ปั จจุบน
ั กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - ปั จจุบน
ั กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 61 แห่ง

การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น
่ ที่ 37/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ น
่ ที่ 13

อายุ 65 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการ
วันทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 10 กรกฎาคม 2563
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 12,746,182 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.2840)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• เป็ นพี่ของนายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นหลานของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นลูกพี่ลก
ู น้องของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Notre Dame College ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Menlo College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2563 - ปั จจุบน
ั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2561 - 2562
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด
• ปี 2557 - 2561
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รว่ ม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด
• ปี 2539 - 2557
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริหารสินค้า บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด
• ปี 2535 - 2539
รองประธานบริหารอาวุโส บริหารสินค้า บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด
• ปี 2525 - 2535
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 5 แห่ง
การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2563 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น
่ ที่ 299/2020
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 13
• หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ ที่ 6

อายุ 65 ปี
ตาแหน่ง กรรมการ (มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
วันทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 1 มีนาคม 2538
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 27,350,800 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.6094)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 123,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0027)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• เป็ นหลานของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นลูกพี่ลก
ู น้องของนางนิตย์สินี จิราธิวฒ
ั น์ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2557 - ปั จจุบน
ั กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2538 - ปั จจุบน
ั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2559
กรรมการ บริษัท มาลีกรุป๊ จากัด (มหาชน)
• ปี 2545 - 2556
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
•
- ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 27 แห่ง
การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น
่ ที่ 7/2001
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ น
่ ที่ 21

อายุ 58 ปี
ตาแหน่ง กรรมการ (มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 1 มีนาคม 2538
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 42,366,895 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.9440)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0043)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• เป็ นน้องของนางนิตย์สินี จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นหลานของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นลูกพี่ลก
ู น้องของนายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2557 - ปั จจุบน
ั กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2550 - ปั จจุบน
ั ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
•
ปี 2549 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
• ปี 2547 - ปั จจุบน
ั คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
• ปี 2538 - ปั จจุบน
ั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2558 - 2559
กรรมการ หอการค้าไทย
• ปี 2547 - 2555
ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
• ปี 2546 - 2555
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
• ปี 2542 - 2555
กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2562 - ปั จจุบน
ั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - ปั จจุบน
ั กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
• ปี 2537 - ปั จจุบน
ั กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การกากับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 129 แห่ง
การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2561 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ น
่ ที่ 20/2018
• ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ น
่ ที่ 1/2009
- หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ ที่ 7/2009
• ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ น
่ ที่ 1/2007
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน่ ที่ 1/2007
• ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น
่ ที่ 35/2005
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 6/2005
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 11/2005
• ปี 2543 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น
่ ที่ 2/2000
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรการปฏิบต
ั ิการจิตวิทยา ฝ่ ายอานวยการ รุน่ ที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน
้ สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูงรุน่ ที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 1
• หลักสูตรกระบวนการผูบ
้ ริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ ที่ 13
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ น
่ ที่ 22

อายุ 62 ปี
ตาแหน่ง กรรมการ (มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2557
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 43,388 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0010)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 3,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0001)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• - ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2557 - ปั จจุบน
ั กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2557
กรรมการ บริษัท ออฟฟิ ศเมท จากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - 2556
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
• ปี 2543 - 2546
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท บีทเู อส จากัด
• ปี 2543 - 2546
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จากัด
• ปี 2538 - 2543
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• ปี 2561 - ปั จจุบน
ั กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 36 แห่ง
การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2548 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น
่ ที่ 62/2005
• ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น
่ ที่ 8/2004
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 7
• หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

อายุ 59 ปี
ตาแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 17,668,900 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.3937)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• เป็ นน้องของนายสุทธิ ชัย จิ ราธิ วฒ
ั น์ นายสุทธิ เกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิ ศกั ดิ์ จิราธิ วฒ
ั น์ นายสุทธิธรรม จิราธิ วฒ
ั น์ และ
นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวฒ
ั น์ นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2561 - ปั จจุบน
ั รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2560 - ปั จจุบน
ั กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด
• ปี 2554 - 2561
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2548 - 2554
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2541 - 2547
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• - ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 40 แห่ง
การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น
่ ที่ 251/2018
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุน่ ที่ 2 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุน่ ที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุน่ ที่ 25
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 10

อายุ 59 ปี
ตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 25,589,900 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.5702)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• เป็ นน้องของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นพี่ของนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวฒ
ั น์ นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ และนายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Mini MBA สาขาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2558 - ปั จจุบน
ั รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2552 - 2557
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - 2551
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2544 - 2545
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2543 - 2544
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายขายและการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• - ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 24 แห่ง
การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2554 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น
่ ที่ 12/2011
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ น
่ ที่ 24
• หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 8
• หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 5

•
•
•
•

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.19) สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการพาณิชย์ รุน่ ที่ 10
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุน่ ที่ 1
หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุน่ ที่ 3 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อายุ 48 ปี
ตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 93,596 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0021)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 34,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0008)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• - ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ผูส
้ อบบัญชีรบั อนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2561 - ปั จจุบน
ั รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)
• ปี 2560 - ปั จจุบน
ั กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด
• ปี 2558 - ปั จจุบน
ั รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - 2557
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2558
เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• - ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 14 แห่ง
การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2562 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น
่ ที่ 276/2019
• ปี 2545 - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ น
่ ที่ 2/2002
หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 26

หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2563
• หลักสูตร คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา
้ นการบัญชีบริหาร โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 3 ชั่วโมง
•

การเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเป็ นมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี, บันทึกการเข้าร่วม
ประชุม IFAC Ordinary Council Meeting – นักบัญชีภาษีอากรกับความต่างของมาตรฐานบัญชีและภาษี, Special
Interview AccEC 2020 กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาบัญชีของไทย โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จานวน 1 ชั่วโมง

•

TFRS 16 สัญญาเช่าสาหรับสินทรัพย์อา้ งอิงมูลค่าต่า, การปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประมาณการทางบัญชี
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 1 ชั่วโมง

•

วิศวกรบัญชี (Accounting Engineering), CPA 4.0, การประเมินผลการดาเนินธุรกิจให้กบั นักบัญชี, บทบาทของนักบัญชี
ภาษีอากรต่อกาไรทางบัญชีกบั กาไรทางภาษี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 1 ชั่วโมง

•

ทาไม Google จึงเห็นความสาคัญของการเจริญสติ (Mindfulness) จนถึงขนาดบรรจุไว้ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร,
ผลกระทบด้านภาษีของ TFRS 15, COVID-19 ชีวิตคนมาก่อน, ผลกระทบต่อขนาดตัวอย่างจากการทบทวนระดับความมี
สาระสาคัญในการปฏิบตั ิงาน (Performance Materiality) โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 1 ชั่วโมง

•

ถึงเวลาที่เราจะนา Remoting Audit มาใช้กนั หรือยัง?, WORK FROM HOME อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?, การบัญชีภาษี
อากรใช่คือ..หรือแค่..(เพียง)ความแตกต่างทางบัญชีกบั ภาษีอากร, COVID-19 ข้อพิจารณาในการรายงานของผูส้ อบบัญชี
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 1 ชั่วโมง

•

WFH ให้สะดวกยิ่งขึน้ ด้วย Dropbox กล่องเก็บแฟ้มเอกสารออนไลน์, นักบัญชีภาษีกบั กิจการ SME ที่ได้รบั ส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI), New Normal กับนักบัญชี, ยกระดับการตรวจสอบบัญชีดว้ ยนวัตกรรมการตรวจสอบ โดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 1 ชั่วโมง

•

สถานการณ์ COVID-19 และการดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ, ภาษีกองทุนรวม, เส้นทางสูก่ ารเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต,
Update ระบบงานทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 1 ชั่วโมง

•

e-Meeting กับข้อกาหนดที่กฎหมายรองรับ, How to การสมัครเป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี, Q&A การจัดทางบการเงิน
ระหว่างกาลในงวดไตรมาสที่ 2 และงวดบัญชีถดั ไป, วันเลือกตัง้ นายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และ
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 1
ชั่วโมง

•

สัมมนาโครงการ Digital Business Solutions Summit 2020 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 14 ชั่วโมง

•

แนวทางปรับปรุง NPAE “การศึกษาผลกระทบต่อนักบัญชีและสาธารณชน” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จานวน 2 ชั่วโมง

•

การบรรยายหลักกฎหมายว่าด้วยการฟื ้ นฟูกิจการที่เจ้าหนีแ้ ละลูกหนีต้ อ้ งทราบ (ตอนที่ 1) โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จานวน 2 ชั่วโมง

•

การตรวจสอบงบการเงินของ NPAEs โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 2 ชั่วโมง

•

การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการโครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนาเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษาทางธุรกิจ
ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสาหรับการแข่งขันกรณีศกึ ษา” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 2 ชั่วโมง

•

การบรรยายหลักกฎหมายว่าด้วยการฟื ้ นฟูกิจการที่เจ้าหนีแ้ ละลูกหนีต้ อ้ งทราบ (ตอนที่ 2) โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จานวน 2 ชั่วโมง

•

การเสวนาประเด็นทางการบัญชีและการสอบบัญชีในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จานวน 2 ชั่วโมง

•

โครงการสัมมนาพิจารณ์รา่ งมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของ
กลุม่ กิจการรวมถึงงานของผูส้ อบบัญชีอื่น” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 2 ชั่วโมง

•

การเสวนาหัวข้อ “การรับรูร้ ายได้ TFRS 15 กับหลักเกณฑ์ประมวลรัษฎากร” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จานวน 2 ชั่วโมง

•

การเสวนาหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักบัญชีบริหารในยุคหลัง COVID-19 และ Technology Disruption” โดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 1 ชั่วโมง

•

การเสวนาหัวข้อเรื่อง “เมื่อต้องเขียนรายงานของผูส้ อบบัญชีกิจการ NPAEs” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จานวน 2 ชั่วโมง

•

การเสวนาหัวข้อเรื่อง “การเสวนาการปรับตัวทางธุรกิจหลังวิกฤตโควิดด้วยกระบวนการฟื ้ นฟูกิจการ ตอนที่ 1” โดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 2 ชั่วโมง

•

การเสวนาหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดของนักบัญชีและผูต้ รวจสอบตามร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 2 ชั่วโมง

•

การเสวนาหัวข้อเรื่อง “TFRS 9 การตัง้ สารองหนีส้ ญ
ู แบบ Simplified Approach” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จานวน 2 ชั่วโมง

•

การเสวนาหัวข้อเรื่อง “การประเมินราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 2 ชั่วโมง

•

การเสวนาหัวข้อเรื่อง “การเสวนาการปรับตัวทางธุรกิจหลังวิกฤตโควิด ด้วยกระบวนการฟื ้ นฟูกิจการ ตอนที่ 2” โดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 2 ชั่วโมง

อายุ 48 ปี
ตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 17,574,866 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.3916)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• เป็ นหลานของนายสุทธิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิธรรม
จิราธิวฒ
ั น์ นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
• เป็ นลูกพี่ลก
ู น้องของนางนิตย์สินี จิราธิวฒ
ั น์ นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ และนายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงิน/ Supply Chain Management, Marshall School of Business, University of Southern
California ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall School of Business, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2561 - ปั จจุบน
ั รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2561 - ปั จจุบน
ั ประธานกรรมการ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด
• ปี 2560 - 2561
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2556 - 2559
ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• จานวน 27 แห่ง
การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น
่ ที่ 255/2018
หลักสูตรอบรมอื่น
• Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

อายุ 48 ปี
ตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบริหารทรัพย์สิน
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง (ไม่มี)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• - ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2562 - ปั จจุบน
ั รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2561
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด
• ปี 2548 - 2555
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ าย Land Acquisition บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด
• ปี 2538 - 2548
ผูอ้ านวยการ ฝ่ าย Property Acquisition บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด (เทสโก้ โลตัส)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• - ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• - ไม่มี การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• - ไม่มี หลักสูตรอบรมอื่น
• หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Executive Development Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตร Leadership Communication Certificate Program, Berkeley Executive Coaching Institute
• หลักสูตร Executive Leadership Program - Wharton, NIDA
• หลักสูตร Shopping Center Management, International Council of Shopping Centers
• หลักสูตร Professional Development, Design & Construction, International Council of Shopping Centers

อายุ 56 ปี
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและบริหารสานักงาน
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 34,545 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0008)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 48,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0011)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• - ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2552 - ปั จจุบน
ั ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและบริหารสานักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• - ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• - ไม่มี การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• - ไม่มี หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
• หลักสูตร ผูเ้ ชี่ยวชาญกฎหมายภาษี อากรภาคปฏิบต
ั ิ โดยสมาคมกฎหมายอาเซียนประจาประเทศไทย
• หลักสูตร Executive Financial Management โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Employee's Choice Ambassadors โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2563
• หลักสูตร ตามติด Disclosure Form พร้อมรับหลักเกณฑ์กาหนดราคาโอน โดยสรรพากรสาส์น จานวน 7 ชั่วโมง
• หลักสูตร TFRS 2563 Update โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จากัด จานวน 6 ชั่วโมง

อายุ 43 ปี
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการ สานักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท
วันทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท 1 พฤษภาคม 2559
การถือหุน้ ในบริษัท
• ของตนเอง 8,134 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0002)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
• ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน และ/หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
• ปี 2559 - ปั จจุบน
ั เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
• ปี 2546 - 2559
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
• - ไม่มี การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• - ไม่มี การผ่านการอบรมทีจ่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปี 2563 - Board War Room Series 3: Key Business and Legal Issues to Consider in Light of COVID-19
- Board War Room Series 5: Cybersecurity Enters the Boardroom
- IOD Open House 1/2020 for Company Secretary
- CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard”
- Company Secretary Forum “Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary”
• ปี 2562 - Company Secretary Forum 1/2019 : “Role of the Company Secretary in Board Engagement”
รุน่ ที่ 1/2019
• ปี 2560 - Open House for Company Secretary: บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ให้กบั องค์กร (IOH) รุน่ ที่ 1/2017
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุน่ ที่ 38/2017
- CGR Workshop 2017: Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
(R-CGW) รุน่ ที่ 2/2017
- Director Briefing 4/2017: The Sleeping Giants of Succession (M-DBT) รุน่ ที่ 4/2017
• ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ น
่ ที่ 5/2013

•
•
•

ปี 2553 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุน่ ที่ 4/2010
ปี 2550 - หลักสูตร Board Performance Evaluation (CG Workshop) รุน่ ที่ 2/2007
ปี 2549 - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy (CG Workshop) รุน่ ที่ 1/2006

หลักสูตรอบรม/สัมมนาอื่น
• การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปั จจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัทจดทะเบียนไทยสูค่ วามยั่งยืน ตามหลักการชีแ้ นะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
(UNGPs) โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• หลักสูตรพืน
้ ฐานสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุน่ ที่ 21 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ น
่ ที่ 9 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านเลขานุการบริษัทในปี 2563
• การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน: เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างไร”
โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ASEAN CG Scorecard Coaching โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

