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1.3.1  ดร. ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ อำย ุ 48 ปี 
ต ำแหน่ง  Store and Supply Chain Director 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 20/07/17 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Doctoral Degree – Electrical Engineering, University of Southern California, USA 

• Master’s Degree – Electrical Engineering, University of Southern California, USA 

• Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University 

ประวัติกำรอบรบ 

- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2551 – 2560 ผู้อ านวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัท เอกชยั ดิสทรีบิวชัน่ซิสเต็ม จ ากดั / ค้าปลีก 
• 2561 – 2563 Chief Operating Office บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด / ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัล 
• ปัจจบุนั Store and Supply Chain Director บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด / ประกอบธุรกิจ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 4 

1.3.2 นำงสำวรวิศรำ จิรำธิวัฒน์   อำย ุ 38 ปี 

ต ำแหน่ง  Customer Director 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  1/10/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master of Business Administration/ Loyola Marymount University 

• Bachelor of  Arts, Scripps College 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2558  General Manager - Web and On-line Marketing, Harng Central Department Store 

• 2558 – 2559 GM - Special Projects (ZEN), Central Department Store 

• 2559 – 2560 AVP - Special Projects (ZEN), Central Department Store 

• 2560 VP - Special Projects (ZEN), Central Department Store 

• 2561 – 2563 Chief Marketing Officer, Harng Central Department Store 

• ปัจจบุนั Customer Director, Central Department Store 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

เป็นลกูของ นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์ 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.3 Mrs. Justine Bystrzejewski   อำยุ 34 ปี 

ต ำแหน่ง   Omnichannel Director 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   1/07/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master’s Degree –Industrial Enginee, Ecole Centrale Paris France 

ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2557 – 2562 Senior Vice President - Traffic Operations Lazada / อีคอมเมิร์ซและค้าปลีก 

• 2562 – 2563 Head of Online & Omnichannel, บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด / ประกอบธุรกิจจ าหน่าย
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์เพาเวอร์บาย 

• ปัจจบุนั  Omnichannel Director, Central Department Store 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.4 นำงสำวนันธีรำ  วทิวุฒิศักดิ์  อำย ุ 43 ปี 
ต ำแหน่ง  Financial Director 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  30/08/2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ป ริญญาโท  สาขา  Business Administration, Darden Graduate School of Business Administration, 
University of Virginia, USA 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติกำรอบรบ 

- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2555 – 2558 Assistant Director – P&L Special Projects บริษัท บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) / 
ค้าปลีก 

• 2557 – 2558 Head of Commercial Finance and Planning PepsiCo International / ผลิตเคร่ืองดื่ม 

• 2558 – 2562 Finance Director Agoda Services / บริการจองโรงแรมที่พกัผ่านช่องทาง online 

• 2562  Head of Finance บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากดั / ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 

• ปัจจบุนั Financial Director บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากดั / ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.5 นำยกิจจำ ชลำวำนิช อำย ุ 68 ปี 
ต ำแหน่ง Concept and Design Director 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1/02/2016 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขา Design, Indiana State University, USA 

• ปริญญาตรี สาขา Interior Design, Indiana State University, USA 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2551 – 2559 Vice President –Store Planning and Construction บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด / 
ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 

• 2559 – 2562  Head of Store Design  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด / ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล 

• ปัจจบุนั Concept and Design Director บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด  /  ประกอบธุ รกิ จ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.6 นำงสำวอิสรีย์ นิพฐิธนิศร อำย ุ 31 ปี 

 ต ำแหน่ง  Strategy & PMO Director 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1/08/2018 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2554 – 2560 Project Leader The Boston Consulting Group 

• 2560 – 2561 SVP - Strategy Special Projects, Harng Central Department Store 

• 2561 – 2563 SVP - Strategy Special Projects, Central Retail Corporation Public Company Limited 

• ปัจจบุนั Strategy & PMO Director, Central Retail Corporation Public Company Limited 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.7 Mr. Laurent Pauze   อำยุ  45 ปี 

ต ำแหน่ง          Merchandising Director 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   1/12/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขา Business Administration / Entrepreneurship / Grenoble Ecole de Management 

• ปริญญาตรี สาขา Business Administration/ International Trade 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2556 – 2559 E-commerce, Multichannel and Digital Senior Director real,- Germany 

• 2559 Data Management Senior Director real,- Germany 

• 2560 – 2561 President of Power Buy, Harng Central Department Store 

• 2561 President of Power Buy, Power Buy Company Limited 

• 2562 – 2563 President of Edutainment Technology and Business Support, Power Buy Company 
Limited 

• ปัจจบุนั Merchandising Director, Central Department Store 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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ผู้บริหำรของ 
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1.3.8 นำงสำวศุภณัฐ  สัมมำกสิพงศ์   อำยุ 49 ปี 

ต ำแหน่ง   Financial Controller 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   1/04/2018 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2555 – 2557  ผู้จดัการฝ่าย บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากดั / ให้เช่าอาคารและบริการสาธารณปูโภค 

• 2557 –ปัจจบุนั ผู้อ านวยการอาวโุส, บริษัท โรบินสนั จ ากัด (มหาชน) / ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 
และโรบินสนั ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ 

• 2561 – ปัจจบุนั  Assistance Vice President – Financial Controller, บริษัท ไทย วตัตส์ จ ากดั / จ าหน่าย
สินค้าเบ็ดเตล็ดใน Komonoya 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 
  



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 12 

1.3.9 นำงฌลำมิญชน์ ลือศักดิ์ศิริวฒันำ   อำยุ 43 ปี 

ต ำแหน่ง      Head of Operation 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   1/12/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2552 – 2563 Division Manager, Thai Watts Co.,Ltd. 

• ปัจจบุนั  Head of Operation, Thai Watts Co.,Ltd. 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 
  



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 13 
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 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 14 

1.3.10 Mr. Anthony John Peter Morton อำย ุ 51 ปี 
ต ำแหน่ง President 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 3/01/2013 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาตรี สาขา Science, Mathematics & Statistics, University of Bradford, UK 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2558 – ปัจจบุนั President, บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากัด / ประกอบธุรกิจซูเปอร์สปอร์ตในประเทศไทย รวมถึง
ให้บริการบริหารจดัการซูเปอร์สปอร์ตในประเทศเวียดนาม 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 
  



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 15 

1.3.11 Andrew Fairall   อำยุ 55 ปี 
ต ำแหน่ง         Director of Vietnam 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   14/01/2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor’s Degree, Commerce 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2560-2561  Vice President Sports, Gulf Marketing Group / ค้าปลีก  

• 2562 – Present Director of Vietnam, บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากดั / ประกอบธุรกิจซเูปอร์สปอร์ตใน
ประเทศไทย รวมถึงให้บริการบริหารจดัการซเูปอร์สปอร์ตในประเทศเวยีดนาม 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 
  



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 16 

1.3.12 Mr. Laurent Jerome Henri Joniot อำย ุ 36 ปี 
ต ำแหน่ง            Director of International Brand 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1/11/2016 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท ด้าน Strategy & consulting; Finance/ Audencia Nantes Ecole de Management 

•  ปริญญาโทเฉพาะทาง ด้าน Innovation and Technology/ Ecole Centrale Paris 
ประวัติกำรอบรบ 

• LAP by Harvard 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2556 - 2558  Senior Manager Strategy & Operational Excellence (2  years expatriate contract - 
Group Casino) @ BigC Supercenter Public Co., Ltd./Retail Industry 

• 2558 - 2559  Assistant Director Business Efficiency and Operation Support @ BigC Supercenter 
Public Co., Ltd./Retail Industry 

• 2559 – ปัจจบุนั  Director of International Brand, บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากดั / ประกอบธุรกิจซูเปอร์สปอร์ต
ในประเทศไทย รวมถึงให้บริการบริหารจดัการซูเปอร์สปอร์ตในประเทศเวียดนาม 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 17 

1.3.13 นำงเออร์ลินดำยี เพชรพสิิฐ  อำย ุ 46 ปี 

ต ำแหน่ง     Director of Omnichannel Customer 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  1/02/2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2557 – 2561   Senior Customer Manager สำยสื่อสำรกำรตลำด, บริษัท เอก-ชัย ดีสท
ริบิวชั่น  ซิสเทม็ จ ำกัด 

• 2562  Head of Marketing Communications, บริษัท โรบนิสัน จ ำกดั (มหำชน) 

• 2562 – ปัจจบุัน Director of Omnichannel Customer, บริษัท ซี อำร์ ซี สปอร์ต จ ำกดั 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 
  



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 18 

1.3.14 นำงสำวอนิทริำ ศิริผลสมสุข อำย ุ 43 ปี 
ต ำแหน่ง Director of Omnichannel & Merchandise 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 15/01/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท ด้าน การตลาด, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติกำรอบรบ 

- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2020 Director of Omnichannel & Merchandise, CRC Sports Co., Ltd. 

• 2019 – 2020 Senior Programme Manager – General Merchandises Senior Category Manager – 
Home Softline and Home Hardline Commercial General Merchandise; Ek-Chai 
Distribution System Co., Ltd. (Tesco Lotus)  

• 2016 – 2019  Head of Category (Buying & Trade) – Clothing at Tesco Commercial Clothing; Ek-Chai 
Distribution System Co., Ltd. (Tesco Lotus)  

• 2013 – 2016  Trading Manager (Head of Buyer) Ladieswear Commercial Clothing; Ek-Chai 
Distribution System Co., Ltd. (Tesco Lotus)  

• 2010 – 2012  Senior Apparel Operations Manager Operations Support ; Ek-Chai Distribution System 
Co.,Ltd. (Tesco Lotus 

• 2008 – 2010  General Manager - Ladieswear & Kidswear Private Labels General Merchandising, 
Softline ; Robinson Department Store PLC 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 19 

1.3.15 นำงสำวศุภวรรณ สุมนวิริยะ  อำย ุ 45 ปี 

ต ำแหน่ง          AVP - Financial Controller 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร      19/04/2010 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาบญัชีบริหาร, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี สาขาบญัชี, มหาวิทยาลยับรูพา 

• ปริญญาตรี คณะนิตศิาสตร์, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2553 – 2557 Financial Controller บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) / ถือหุ้นในบริษัทค้าปลีก
ครบวงจร 

• 2557 – ปัจจบุนั Assistance Vice President – Financial Controller บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ ากดั / ประกอบ
ธุรกิจซูเปอร์สปอร์ตในประเทศไทย รวมถึงให้บริการบริหารจดัการซูเปอร์สปอร์ตในประเทศเวียดนาม 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.16 นำยวรวุฒิ พงศ์ชนิภคั        อำยุ 45  ปี 
ต ำแหน่ง   President  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  01/11/2562 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

• ปริญญาตรี ด้าน Management (Honors) Suffolk University 
ประวัติกำรอบรบ 

• Strategic Marketing Management / National University of Singapore (NUS) 

• Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)/ Thai Institute Of Directors (IOD) 

• Strategy Execution Online Programme / INSEAD 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั President , บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากดั  

• 2561 – 2562 Marketing Group Director, Thai Samsung Electronics  

• 2560 – 2562 Retail Group Director, Thai Samsung Electronics  

• 2558 – 2560 Branded Reatail and Partner Sales Channel, Total Access Company Limited ( Dtac) 

• 2557- 2558 Trading Director – Hardline Electrical, Tesco Lotus  
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0%  

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
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1.3.17 นำยจตพุล หน่ึงน ำ้ใจ อำย ุ44  ปี 
ต ำแหน่ง  Head of Financial Controller & Loss Prevention  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  23/04/2557 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (EE) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประวัติกำรอบรบ 

• ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคมุ สภาวิศวกร 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2557 – ปัจจบุนั  Head of Financial Controller & Loss Prevention บริษัทเพาเวอร์บาย จ ากดั  

• 2554 – 2557   Senior Business Controller บริษัท บิ๊กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

• 2548 – 2554   Business Controller บริษัท เซ็นคาร์ จ ากดั 

• 2545 – 2548   Organization & System Manager บริษัท เซ็นคาร์ จ ากดั (สาขาบางใหญ่) 

• 2542 – 2545   Non-Food Manager บริษัท เซ็นคาร์ จ ากดั (สาขารามอินทรา) 
 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 
  



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
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1.3.18 นำยวุฒิ วัฒนดิลกกุล อำย ุ37  ปี 
ต ำแหน่ง  Head of Business Development & Project  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  17/02/2563 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• ปัจจบุนั Head of Business Development & Project, Power Buy Co., Ltd. 

• Thai Samsung Electronics – Head of Property Department 

• Total Access Communication – Head of Site Acquisition and Design Department 

• Ek-Chai Distribution – Mall Planning and Strategy Manager 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 24 

1.3.19 นำงมำรี อันเดร โบเตลลำ อำย ุ 37  ปี 
ต ำแหน่ง  Head of Brand Trading 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  11/02/2563 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท ด้าน Science of Management  
ประวัติกำรอบรบ 
 - 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• ปัจจบุนั Head of Brand Trading, Power Buy Co., Ltd. 

• 2016 – 2020 Founder and Managing Director / GoSnoop Ltd. 

• VP - Regional Category Manager / Merchandiser / Lazada Group / 1 ปี 

• 5 years in other companies in Category / Management and Project Management 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

เป็นภรรยาของ Mister Laurent Joniot. 

ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.20 นำยยุทธนำ จิตจรุงพร อำย ุ40  ปี 
ต ำแหน่ง  Head of Online 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  01/07/2563 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master of Science in Marketing, University of Bath, Bath, United Kingdom 

• Bachelor of Science in Business, Indiana University Bloomington, Bloomington, United States 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• ปัจจบุนั  Head of Online,  Power Buy Co., Ltd. 

• 2014 – 2020  VP – Online Business (E-Commerce), Tesco Lotus 

• 2010 – 2013  Senor Brand Manager, Johnson & Johnson 

• 2004 – 2010  Senior Brand Manager, Danone Baby Nutrition 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 
  



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 26 

1.3.21 นำยอำวทิธ์ จิระเลิศพงษ์ อำย ุ39  ปี 
ต ำแหน่ง  Head of Marketing 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร         01/07/2563 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master’s Degree Business Administration, Vanderbilt University 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• ปัจจบุนั Head of Marketing, Power Buy Co., Ltd. 

• 15 ปี 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 27 

1.3.22 นำยณฐพันธ์  อทิธลิะวิวงฐ์ อำย ุ50  ปี 
ต ำแหน่ง  Head of Operations 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  16/05/2547 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master of Business Administration, Oklahoma City University, USA 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี (การตลาด) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2547- ปัจจบุนั Head of Operations, บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากดั / ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายใต้
แบรนด์เพาเวอร์บาย 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.23 นำยบดนิทร์ กลิ่นสุวรรณ อำย ุ43  ปี 
ต ำแหน่ง  Head of Merchandising, Omnichannel  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร         01/10/2563 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor’s Degree of Arts, Thammasat University 
ประวัติกำรอบรบ 

• Management Acceleration Program (MAP) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• ปัจจบุนั Head of Merchandising, Omnichannel, Power Buy Co., Ltd. 

• 2019 – 2020 Head of merchandise Home & Men’s fashion, Robinson 

• 2017 – 2019 Head of merchandise Home, Robinson 

• 2016 – 2017 GM Men’s fashion, Robinson 

• 2006 – 2016 Tesco lotus in Softline, Hardline, Operation, Planogram, Space planning  
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.24 นำยธเนศ พำนิชพัฒน์ อำย ุ 54 ปี 
ต ำแหน่ง            Head of Service Center & Installation 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 15/07/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master’s Degree Graduate School, Chulalongkorn University 
ประวัติกำรอบรบ 

• Central Group Code of Conduct Test 2020 

• CG-Design Your Career with ICDP (ICDP workshop) 

• CRC-Omnichannel Strategy & Implementation] 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• ปัจจบุนั Head of Service Center & Installation, Power Buy Co., Ltd. 

• 24 ปี 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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CFR, CFM และ CMK 
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1.3.25 นำยสเตฟำน คูม อำย ุ 49 ปี 
ต ำแหน่ง CEO - Central Food Retail Group 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 11 กุมภำพันธ์ 2562 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Executive Retail and MBA Program, IMD Business, France 

• High Business School, Groupe, ESC Bretagne, France 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ / CEO, บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั / จ าหน่ายสินค้าอาหารภายใต้  แบรนด์ 
ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ ท็อปส์ เดลี่  

• 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท จ ากัด / ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซือ้แฟมิลี่มาร์ท
ในประเทศไทย 

• 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ /Chief Executive Officer (รักษาการ)  /  Marketing Director (รักษาการ) 
/Business Development Director (รักษาการ) บริษัท เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ 
จ ากดั / จ าหน่ายสินค้าเพื่อสขุภาพและความงามใน Matsumoto Kiyoshi ในประเทศไทย 

• 2560 –2562  Chief Operating Officer / President Carrefour Italy / ค้าปลีก 

• 2556 – 2560  Carrefour Market Business Unit Director, Board Member  

• 2560 – ปัจจบุนั  Chief Merchandise Officer บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด / จ าหน่ายสินค้าอาหาร
ภายใต้แบรนด์ ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ ท็อปส์ เดลี่ 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0.0012% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี  
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1.3.26 นำยอลิสเตอร์ ชำร์ลส เทย์เลอร์   อำย ุ57 ปี  
ต ำแหน่ง      Head of Method, Organization System & Supply Chain  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   1 กรกฏำคม 2563  
คุณวุฒิกำรศึกษำ  

• Bachelor's Degree, Vocational Certificate/Business Studies/East Warwickshire College  
ประวัติกำรอบรบ  
 -  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น  
-  
ประสบกำรณ์ท ำงำน  

• 2020 – ปัจจบุนั  Head of Organization System & Supply Chain, Central Food Retail Company 

• 2019 – 2020   President of CFM, Central Family Mart Company 

• 2009 – 2019   President of CFR, Central Food Retail Company  
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563)  

• ของตนเอง     : 0.0008% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   : 0%  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร  
ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  
ไม่มี  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 33 

1.3.27 นำย ปริวัต โสภำษติ    อำย ุ62 ปี  
ต ำแหน่ง     Chief Financial Officer  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   1 มกรำคม 2558  
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติกำรอบรบ 

-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น  
-  
ประสบกำรณ์ท ำงำน  

• 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั / จ าหน่ายสินค้าอาหารภายใต้แบรนด์ ท็อปส์ มาร์เก็ต 
เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และท็อปส์ เดลี่ 

• 2557 – ปัจจบุนั Chief Financial Officer, กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั / จ าหน่ายสินค้าอาหาร
ภายใต้แบรนด์ ท็อปส์ มาร์เกต็ เซน็ทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และท็อปส์ เดลี่ 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563)  

• ของตนเอง     : 0.0006% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : 0%  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร  
ไม่มี   
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  
ไม่มี   
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1.3.28  นำยเอ็มมำนูเอล ฟรองซัว แพทริค กูรอนน์   อำยุ 54 ปี  
ต ำแหน่ง      Chief Merchandise Officer  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร    11 กุมภำพันธ์ 2560  
คุณวุฒิกำรศึกษำ  

• Master of Business Administration, Européen des Affaires, France 

• Bachelor’s Degree – Economic Sciences, Europeen des Affaires, France  
ประวัติกำรอบรบ  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น  
-  
ประสบกำรณ์ท ำงำน  

• 2019 - ปัจจบุนั Chief Merchandise Officer, Central Food Retail Company 

• 2017 - 2019   EVP - Hypermarket Operations, Central Food Retail Company 
  

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563)  

• ของตนเอง     : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  : 0%  
  

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร  
ไม่มี   
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  
ไม่มี   
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1.3.29  นำงสุจติำ เพ็งอุ่น    อำย ุ51 ปี  
ต ำแหน่ง     Chief Operating Officer - Large Format  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   1 กุมภำพนัธ์ 2562  
คุณวุฒิกำรศึกษำ  

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ วิทยาลยัเทคนคิสกลนคร  
ประวัติกำรอบรบ  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น  
-  
ประสบกำรณ์ท ำงำน  

• 2561 – ปัจจบุนั  Chief Operating Officer, บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั / จ าหน่ายสินค้าอาหาร 
ภายใต้แบรนด์ ท็อปส์ มาร์เกต็ เซน็ทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ ท็อปส์ เดลี่ 

• 2558 – 2560  Senior Vice President –  Head of Operations, บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั /  
จ าหน่ายสินค้าอาหารภายใต้แบรนด์ ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ ซูเปอร์ 
สโตร์ และ ท็อปส์ เดลี่ 

• 2551 – 2560  Vice President –  Operations , บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากดั / จ าหน่ายสินค้า 
อาหารภายใต้แบรนด์ ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ  
ท็อปส์ เดลี ่

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563)  

• ของตนเอง     : 0.0005% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  : 0%  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร  
ไม่มี   
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  
ไม่มี   
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1.3.30 นำยโยธิน ทวกีุลวัฒน์    อำย ุ52 ปี  
ต ำแหน่ง     Head of Business Development & Expansion  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   16 ธนัวำคม 2562  
คุณวุฒิกำรศึกษำ  

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

• ปริญญาโท International Business Management, Thunderbird, The American Graduate School of 
International Management 

ประวัติกำรอบรบ  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น  
-  
ประสบกำรณ์ท ำงำน  

• 2562 – ปัจจบุนั Head of CFG Business Development & Expansion, บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล  
จ ากดั 

• 2562 – 2562  Chief Operating Officer, บริษทั Kool Agency จ ากดั 

• 2556 – 2561  Chief Operating Officer, Property, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563)  

• ของตนเอง      : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  : 0%  
  

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร  
ไม่มี   
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  
ไม่มี   
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1.3.31  นำยวิลเลียม แดเนียล คัมมิงส์   อำย ุ45 ปี 
ต ำแหน่ง     Head of New Project  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   13 มกรำคม  2563  
คุณวุฒิกำรศึกษำ  
• Bachelor Degree, Attended University of Arkansas at Fort Smith (West Ark) 
ประวัติกำรอบรบ  

-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น  
-  
ประสบกำรณ์ท ำงำน  
• 2020 – ปัจจบุนั  Head of New Project, Central Food Retail Company 
• 1995 - 2019   Walmart/Sam's Club since March, Walmart/Sam's Club 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563)  

• ของตนเอง     : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  : 0%  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร  
ไม่มี   
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  
ไม่มี   
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1.3.32  นำงสำวเมทนีิ พิศุทธิ์สนิธพ    อำยุ 51 ปี  
ต ำแหน่ง     Chief Operating Officer - Small Format  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   1 กรกฎำคม 2563  
คุณวุฒิกำรศึกษำ  

• Master Degree, Major in Marketing, Thammasat University  
ประวัติกำรอบรบ  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น  
-  
ประสบกำรณ์ท ำงำน  

• 2020 – ปัจจบุนั  Chief Operating Officer - Small Format, Central FamilyMart Company Limited 

• 2015 – 2020  EVP Merchandise Strategy, Central Food Retail Company Limited 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563)  

• ของตนเอง     : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  : 0%  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร  
ไม่มี   
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  
ไม่มี   
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1.3.33  นำงธนัญญำภรณ์ ธนะโชตวิรณัฐภัค   อำยุ 53 ปี 
ต ำแหน่ง     Head of Operations (Group 1)  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   1 มิถุนำยน 2563 
คุณวุฒิกำรศึกษำ  

• ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติกำรอบรบ  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น  
-  
ประสบกำรณ์ท ำงำน  

• 2020 – ปัจจบุนั  Head of Operations (Group 1), Central FamilyMart Company Limited  

• 2015 – 2020   Central Food Retail Company Limited  
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563)  

• ของตนเอง     : 0.000045% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  : 0%  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร  
ไม่มี   
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  
ไม่มี   
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1.3.34  นำงอรรฆยำ จิตภกัดี    อำย ุ45 ปี  
ต ำแหน่ง     Head of Operations (Group 2)  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   1 มกรำคม 2563  
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master’s Degree, Science of Administration, National Institute of Development Administration 
university  

ประวัติกำรอบรบ  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น  
-  
ประสบกำรณ์ท ำงำน  

• 2020 – ปัจจบุนั  Head of Operations (Group 2), Central FamilyMart Company Limited  

• 2010 – 2019   EVP Merchandise Strateg, Central Food Retail Company Limited 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563)  

• ของตนเอง     :  0.00038 % 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :    0.000059 %  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร  
ไม่มี  
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  
ไม่มี  
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1.3.35  นำงสำวอรนุช จิยะจันทน์    อำย ุ50 ปี  
ต ำแหน่ง     Head of Operations (Group 3)  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   1 กรกฎำคม 2563  
คุณวุฒิกำรศึกษำ  

• Master Degree, Major in Marketing, National Institute of Development Administration  
ประวัติกำรอบรบ  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น  
-  
ประสบกำรณ์ท ำงำน  

• 2020 – ปัจจบุนั  Head of Operations (Group 3), Central FamilyMart Company Limited 

• 2015 – 2020  Central Food Retail Company Limited  
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563)  

• ของตนเอง     :  0.000056% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  0%  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร  
ไม่มี  
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  
ไม่มี  
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1.3.36  นำงพิมพ์ใจ นำวำนุเครำะห์   อำย ุ40 ปี 
ต ำแหน่ง     Head of Tops Daily Operations and Development  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   1 มิถุนำยน 2563  
คุณวุฒิกำรศึกษำ  

• Master Degree, Major in Marketing, Macquarie University, Australia  
ประวัติกำรอบรบ  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น  
-  
ประสบกำรณ์ท ำงำน  

• ปัจจบุนั Head of Tops Daily Operations and Development, Central FamilyMart Company Limited 

• 2012 - 2020 Central Food Retail Company Limited  
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563)  

• ของตนเอง    :   0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   :   0%  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร  
ไม่มี  
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  
ไม่มี  
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1.3.37  นำยเคนจิ ชิมโบริ     อำย ุ47 ปี  
ต ำแหน่ง     Store Operations District Director  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   1 สิงหำคม 2560  
คุณวุฒิกำรศึกษำ  

• Diploma, Nippon Engineering College, Japan 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น  
-  
ประสบกำรณ์ท ำงำน  

• 2561 – ปัจจบุนั Store Operations District Director,  บริษัท เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ  จ ากัด / 
จ าหน่ายสินค้าเพื่อสขุภาพและความงามใน Matsumoto Kiyoshi ในประเทศไทย 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563)  

• ของตนเอง      : 0%  

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   : 0%  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร  
ไม่มี   
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  
ไม่มี   
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1.3.38  นำยเสกสรรค์ หวอืขนุทด     อำยุ 46 ปี  
ต ำแหน่ง      Financial Control Director  
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร    1 กรกฏำคม 2561  
คุณวุฒิกำรศึกษำ  

• ปริญญาตรี สาขาการจดัการ, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติกำรอบรบ  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น  
-  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น  
-  
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2018 - ปัจจบุนั  Financial Control Director, บริษัท เซ็นทรัล และ มทัสโึมโตะ คิโยชิ จ ากดั /  
จ าหน่ายสินค้าเพื่อสขุภาพและความงามใน Matsumoto Kiyoshi ในประเทศไทย 

• 2015 – 2018   GM - Financial Controller Shop Global (Thailand), บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากดั  
/ ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 

• 2015  Financial & Accounting Division Manager – Vietnam (HCD) 

• 2013 – 2015   Financial & Accounting Division Manager(ASEAN) (OSF) 

• 2011 – 2013   Financial Report & Budgeting Division Manager (B2S)  
  

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง      : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ   : 0%  
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร  
ไม่มี   
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  
ไม่มี   
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ผู้บริหำรของ 

C Trading, Kiko Garment และ John Master 
 

 

  



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 46 

1.3.39 Mr.Edwin Yap Hawson อำย ุ 52 ปี 
ต ำแหน่ง  President 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 14/01/2016 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor Degree, Business Administration and Accountancy, University of the Phillippines, 
Philippines 

ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2558 – ปัจจบุนั President, บริษัทเซ็นทรัลเทรดดิง้ จ ากดั 

• 2558 – ปัจจบุนั President, บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เกต็ติง้ 

• 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ, บริษัทแมทเทอร์ดี จ ากดั 

• 2557 – 2559 Managing Director ONE, Johnson & Johnson 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง  : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี  
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1.3.40 Mr.Maciej Ryszard Koprowski อำย ุ 49 ปี 
ต ำแหน่ง Head of Marketing Corporate Office 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 12/07/2018 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Marketing Diploma, IMM Johannesburg, South Africa 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2561 – ปัจจบุนั Head of Marketing Corporate Office, บริษัทเซ็นทรัลเทรดดิง้ จ ากดั 

• 2561 – ปัจจบุนั Head of Marketing Corporate Office, บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติง้ 

• 2541 – 2561  International Director – Camicissima,Kiko, M&S, The Body Shop 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.41 Ms.Sarah Jean Westwood อำย ุ 39 ปี 
ต ำแหน่ง  Head of Omnichanel and E-Commerce 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 01/11/2017 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท – Business & Commerce , Workplace Law, Western, Sydney University Australia 

• ปริญญาตรี – Business Marketing, Western, Sydney University Australia         
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of Omnichannel & E- Commerce, บริษัทเซ็นทรัลเทรดดิง้ จ ากดั 

• 2562 – ปัจจบุนั President, บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เกต็ติง้ 

• 2560 – 2562  Manging Director, บริษัท LOOKSI 

• 2558 – 2560  Head of Omnichannel & E- Commerce, M.J.Bale 

• 2558  Head of Digital, Glue Store 

• 2556 – 2557  E-Commerce Manager, Special Fashion Group 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี  
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1.3.42 นำงสำวจิตรฤดี พนิตพล อำย ุ 46 ปี 
ต ำแหน่ง  Head of Import Fashion & Beauty Category 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 03/08/2016 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท – Marketing , City University, UK 

• ปริญญาตรี – ศิลปศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2559 – ปัจจบุนั Head of Import Fashion & Beauty Category, บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิง้ จ ากดั 

• 2557 – 2559  Head of Brand Management & Operations and Regional Manager, 
RSH(Indonesia), Member of Alfultaim Group 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี  
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1.3.43 Mr.Brandon Wong อำย ุ 54 ปี 
ต ำแหน่ง Acting Country Head, Malaysia 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2562 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor of Arts – Economics Honor, University of Malaya, Malaysia 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั Acting Country Head, Malaysia John Master (M) Sdn. Bhd. / จ าหน่ายเสือ้ผ้าและ 
เคร่ืองแต่งกายชายภายใต้แบรนด์ John Master ในประเทศมาเลเซีย 

• 2562 – ปัจจบุนั Acting Country Head, Malaysia Kiko Garments Sdn. Bhd. / จ าหน่ายเสือ้ผ้า 
และเคร่ืองแต่งกายเด็กภายใต้แบรนด์ KIKO ในประเทศมาเลเซีย 

• 2560 – 2562  Business Strategy Group Director L&S Cosmetics & Toiletries (M) Sdn. Bhd. /  
Manufacturing & marketing of cosmetics retrailer 

• 2558 – 2559  Regional Marketing Director – South East Asia SCA Hygiene Malaysia Sdn.  
Bhd. / Manufacturing & marketing of hygiene products 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.44 Ms. Alison Toh (Ms. Kai Ling Toh) อำย ุ 52 ปี 
 ต ำแหน่ง Head of Sales Operations  

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Malaysian Certificate of Education (SPM) – Secondary School 'O' Levels, Malaysia 

ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of Kids Division Kiko Garments Sdn. Bhd. / จ าหน่ายเสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่ง 
กายเด็กภายใต้แบรนด์ KIKO ในประเทศมาเลเซีย 

• 2553 – 2562  Head of Malaysia Retail Poney Garments Sdn. Bhd. / จ าหน่ายเสือ้ผ้าและเคร่ือง 
แต่งกายเด็กภายใต้แบรนด์ Poney 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.45 Ms. Melissa Liu อำย ุ 46 ปี 
ต ำแหน่ง Head of Supply Chain 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Diploma in Fashion & Designing, Ascot Academy House of Fashion, Kuala Lumpur, Malaysia 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of Supply Chain John Master (M) Sdn. Bhd. / จ าหน่ายเสือ้ผ้าและเคร่ือง 
แต่งกายชายภายใต้แบรนด์ John Master ในประเทศมาเลเซยี 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of Supply Chain Kiko Garments Sdn. Bhd. / จ าหน่ายเสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่ง 
กายเด็กภายใต้แบรนด์ KIKO ในประเทศมาเลเซีย 

• 2557 – 2562  Brand Manager Desoir Fashin Sdn. Bhd. / Fashion retailer 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.46 Mr. Sean Heng   (Mr. Kok Wee Heng) อำย ุ 41 ปี 
ต ำแหน่ง Head of Finance 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Chartered Accountant Certificate, the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

• Master of Business Administration, Sunway University Business School, Malaysia 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of Finance John Master (M) Sdn. Bhd. / จ าหน่ายเสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
ชายภายใต้แบรนด์ John Master ในประเทศมาเลเซีย 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of Finance Kiko Garments Sdn. Bhd. / จ าหน่ายเสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
เด็กภายใต้แบรนด์ KIKO ในประเทศมาเลเซีย 

• 2560 – 2562  Head of Finance CMG Central Marketing Group Malaysia Sdn. Bhd. / บริษัทจดั 
จ าหน่ายแบรนด์ค้าปลีก 

• 2559 – 2560  Country Financial Controller SGS Malaysia Sdn. Bhd. / Inspection, verification,  
testing, and certification company 

• 2555 – 2559  Senior Manager – Finance Yahama Music Malaysia Sdn. Bhd. / จดัจ าหน่าย 
เคร่ืองดนตรีและให้บริการสอน music class 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.47 Ms. Jennifer Chong (Ms. Tze Leng Chong)  อำยุ 56 ปี 
ต ำแหน่ง   Head of Human Resources 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor's Degree – Business Administration, RMIT University Melbourne, Australia 

ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of Human Resources John Master (M) Sdn. Bhd. / จ าหน่ายเสือ้ผ้าและ 
เคร่ืองแต่งกายชายภายใต้แบรนด์ John Master ในประเทศมาเลเซีย 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of Human Resources Kiko Garments Sdn. Bhd. / จ าหน่ายเสือ้ผ้าและเคร่ือง 
แต่งกายเด็กภายใต้แบรนด์ KIKO ในประเทศมาเลเซยี 

• 2557 – 2559  Regional Human Resources Solutions Manager Mondelez (Malaysia) Sdn.  
Bhd. / ผลิตและจ าหน่ายอาหารภายใต้แบรนด์ Mondelez ในประเทศมาเลเซีย 

• 2555 – 2557  HR Services Manager, SEA Levi Strauss Asia Pacific Division, Singapore. /  
จ าหน่ายเสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกายภายใต้แบรนด์ Levi ในประเทศสิงคโปร์ 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.48 นำยธนวัฒน์  จิรังคพัฒน์ อำย ุ 43 ปี 
ต ำแหน่ง  Chief Operating Officer 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 01/07/2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั Chief Operating Officer บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั / จ าหน่ายวสัดกุ่อสร้างและ 
เคร่ืองตกแตง่บ้านภายใต้แบรนดไ์ทวสัด ุและ บ้าน แอนด์ บียอน 

• 2561 – ปัจจบุนั Excutive Vice President – Merchandising, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั / จ าหน่าย 
วสัดกุ่อสร้างและเคร่ืองตกแต่งบ้านภายใต้แบรนด์ไทวสัด ุและ บ้าน แอนด์ บียอน 

• 2559 – 2561  Senior Vice President – Merchandising บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั / จ าหน่ายวสัด ุ
ก่อสร้างและเคร่ืองตกแตง่บ้านภายใต้แบรนด์ไทวสัด ุและ บ้าน แอนด์ บียอน 

• 2558 – 2559  Vice President – Merchandising Soft Line, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั / จ าหน่าย 
วสัดกุ่อสร้างและเคร่ืองตกแต่งบ้านภายใต้แบรนด์ไทวสัด ุและ บ้าน แอนด์ บียอน 

• 2557 – 2558  Vice President – Merchandising บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั / จ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง 
และเคร่ืองตกแตง่บ้านภายใต้แบรนด์ไทวสัด ุและ บ้าน แอนด์ บียอน 

• 2561 – ปัจจบุนั Excutive Vice President – Merchandising. บริษัท ซีเอชจี มาร์เก็ตติง้ จ ากดั /  
จ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ส าหรับไทวสัดุ 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี  
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1.3.49 นำงปริยวดี  ประจวบเหมำะ อำย ุ 55  ปี 
ต ำแหน่ง  Head of Supply Chain and Home Services 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 01/05/2018 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master’s Science – Business administration, Boston University, USA 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี สาขาบริหารธุรกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2561 – ปัจจบุนั Head of Supply Chain and Home Services, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากัด / จ าหน่าย
วสัดกุ่อสร้างและเคร่ืองตกแต่งบ้านภายใต้แบรนด์ไทวสัด ุและบ้าน แอนด์ บียอนด์ 

• 2557 –2561 Vice President – Supply Chain, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากัด / จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง
และเคร่ืองตกแต่งบ้านภายใต้แบรนด์ไทวสัด ุและบ้าน แอนด์ บียอนด์ 

• 2557 Vice President – New Market Research & Customer Offer Development, บริษัท ซี
อาร์ซี ไทวสัดุ จ ากัด / จ าหน่ายวสัดกุ่อสร้างและเคร่ืองตกแต่งบ้านภายใต้แบรนด์ไทวสัด ุ
และบ้าน แอนด์ บียอนด์ 

• 2561 – ปัจจบุนั Head of Supply Chain and Home Services, บริษัท ซีเอชจี มาร์เก็ตติง้ จ ากัด / 
จ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ส าหรับไทวสัดุ 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 
ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 
ไม่มี  
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1.3.50 นำงสำวชนนิกำนต์  ศิริพัฒนำนุกูลชัย อำย ุ 38 ปี 
 ต ำแหน่ง  Head of Omni-Channel 
 วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  01/01/2020  

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bechelor’s Degree, Engineering, Nanyang Technological University, Singapore 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2563 – ปัจจบุนั Head of Omni-Channel, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั / จ าหน่ายวสัดกุ่อสร้างและ 
เคร่ืองตกแตง่บ้านภายใต้แบรนดไ์ทวสัด ุและ บ้าน แอนด์ บียอน 

• 2559 – 2562   Senior Vice President – Head of Product Development, บริษัท เซ็นเนอร์จี 
อินโนเวชัน่ จ ากดั / ให้บริการระบบสารสนเทศด้านแพลตฟอร์ม Omni-channel ด้าน 
การออกแบบโปรแกรม และเว็บไซต ์

• 2557 – 2561  Head of product Management, Ensogo Company Limited / อีคอมเมิร์ซ 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

 ไม่ม ี

ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.51 นำยเรืองเวช  วทิวัสกำรเวช  อำย ุ 61 ปี 

ต ำแหน่ง     Head of Human Resources 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  01/07/2014 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2557 – ปัจจบุนั Head of Human Resources, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั / จ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง 
และเคร่ืองตกแตง่บ้านภายใต้แบรนด์ไทวสัด ุและ บ้าน แอนด์ บียอน 

• 2557    Head of BHR – PWB/CTD, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั / จ าหน่ายวสัดกุ่อสร้างและ 
เคร่ืองตกแตง่บ้านภายใต้แบรนดไ์ทวสัด ุและ บ้าน แอนด์ บียอน 

• 2557 – ปัจจบุนั Head of Human Resources, บริษัท ซีเอชจี มาร์เกต็ติง้ จ ากดั / จ าหน่าย 
สินค้าทางออนไลน์ส าหรับไทวสัดุ 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.52 นำยก ำชัย  หลุยยะพงศ์ อำย ุ 50 ปี 
ต ำแหน่ง  Head of Business Development 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 01/03/2017 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรี คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2561 – ปัจจบุนั Head of Business Development, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั / จ าหน่ายวสัด ุ
ก่อสร้างและเคร่ืองตกแตง่บ้านภายใต้แบรนด์ไทวสัด ุและ บ้าน แอนด์ บียอน 

• 2559 - 2560   Vice President – Marketing, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั / จ าหน่ายวสัดกุ่อสร้างและ 
เคร่ืองตกแตง่บ้านภายใต้แบรนดไ์ทวสัด ุและ บ้าน แอนด์ บียอน 

• 2557 – 2558  Vice President – Operations, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั / จ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง 
และเคร่ืองตกแตง่บ้านภายใต้แบรนด์ไทวสัด ุและ บ้าน แอนด์ บียอน 

• 2560 – ปัจจบุนั  Head of Business Development, บริษัท ซีเอชจี มาร์เก็ตติง้ จ ากดั / จ าหน่ายสินค้า 
ทางออนไลน์ส าหรับไทวสัด ุ

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.53 นำยเพชร   วนิชวิทย์ อำย ุ50 ปี 
ต ำแหน่ง  Head of Finance 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 01/09/2016 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2559 – ปัจจบุนั Head of Finance, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั / จ าหน่ายวสัดกุอ่สร้างและเคร่ือง 
ตกแตง่บ้านภายใต้แบรนด์ไทวสัด ุและ บ้าน แอนด์ บียอน 

• 2558 – 2559  General Manage – Financial Controller, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจ ากดั / จ าหน่าย 
วสัดกุ่อสร้างและเคร่ื องตกแต่งบ้านภายใต้แบรนด์ไทวสัด ุและ บ้าน แอนด์ บียอน 

• 2559 – ปัจจบุนั Head of Finance, บริษัท ซีเอชจี มาร์เก็ตติง้ จ ากดั / จ าหน่ายสนิค้าทางออนไลน์ 
ส าหรับไทวสัด ุ

• 2555 – 2558  Financial Controller, United Nations Economic and Social Commission for Asia  
and Pacific / องค์การ 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.54 Axel Winter อำย ุ 51 ปี 
ต ำแหน่ง Chief Technology Officer 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 01/10/2018 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master’s Degree, Master of Business Administration, Heriot Watt University, UK 

• Bachelor’s Degree – Property Economics,IHK München, Germany 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2557 – ปัจจบุนั Chief Technology Officer , บริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชัน่ จ ากดั / ให้บริการ 
ระบบสารสนเทศด้านแพลตฟอร์ม Omni–channel ด้านการออกแบบโปรแกรม  
และเว็บไซต ์

• 2553 – 2560  Managing Director Standard Chartered in Singapore, ธนาคาร 
 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.55 Richards Clarke Gilbert อำย ุ 51 ปี 
 ต ำแหน่ง Chief Product Officer 
 วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 16/08/2019 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• MS in Computer Science. Brown University 

• MBA from the Wharton School of Busines Computer Science. Summa Cum Laude, Stony Brook 
University 

• Computer Science, Summa Cum Laude, Stony Brook University 1999 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 - ปัจจบุนั Chief Product Officer, บริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชัน่ จ ากดั / ให้บริการระบบ 
สารสนเทศด้านแพลตฟอร์ม Omni–channel ด้านการออกแบบโปรแกรม และเว็บไซต์ 

• 2553 - 2562  Product Manager Lead Google / อินเตอร์เน็ต 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.56 Manchi Leung อำย ุ 45 ปี 
 ต ำแหน่ง Head of Engineering 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 01/09/2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor’s degree - Computer Science, the University of Adelaide, Australia 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 - ปัจจบุนั Head of Engineering, บริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชัน่ จ ากดั / 
ให้บริการระบบสารสนเทศด้านแพลตฟอร์ม Omni–channel ด้านการออกแบบ
โปรแกรม และเว็บไซต ์

• 2551 - 2561  Senior Director Of Engineering Digital River / E-Commerce 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.57 สรญำ เซ็นลี ้     อำยุ 48 ปี 

ต ำแหน่ง      Head of Product group 2 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   1/6/2017 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2560 – ปัจจบุนั Head of Product Group 2, บริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชัน่ จ ากดั / ให้บริการระบบ 
สารสนเทศด้านแพลตฟอร์ม Omni–channel ด้านการออกแบบโปรแกรม และเว็บไซต์ 

• 2557 – 2560  Director of Technology and Development, บริษัท เอคอมเมิร์ซ จ ากดั /  
การบริการโดยวิธีใช้ส่ืออเิล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.58 Terence Doerflinger อำย ุ 46 ปี 
 ต ำแหน่ง Head of Product group 3 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 04/03/2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master’s Degree of Information Management University of Cologne, Germany  

• Bachelor’s Degree – Diplom–Wirtschaftsinofrmatiker (Dipl–Wirt–Inf), University of Cologne, Germany 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of Product Group 3 บริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชัน่ จ ากดั / 
ให้บริการระบบสารสนเทศด้านแพลตฟอร์ม Omni–channel ด้านการออกแบบ 

โปรแกรม และเว็บไซต ์

• 2560 – 2562  SVP Technical Product, Snapp! 

• 2558 – 2560  Vice President – Head of Product Lazada / อีคอมเมิร์ซและค้าปลีก 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.59 ธนศักดิ์ ไชยะกุล อำย ุ 45 ปี 
 ต ำแหน่ง Head of Application Support 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1/11/2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

• ปริญญาตรี คอมพวิเตอร์, มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ประวัติกำรอบรบ 

- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of Application Support, บริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชัน่ จ ากดั / ให้บริการระบบ 
สารสนเทศด้านแพลตฟอร์ม Omni–channel ด้านการออกแบบโปรแกรม และเว็บไซต ์

• 2558 - 2562  Head of Operations and Deputy Managing Director Serisys Solutions Ltd /  
financial technology provider 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 
  



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 69 

1.3.60 Paul Marius Neufels อำย ุ 36 ปี 
 ต ำแหน่ง Head of CTO Office 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 01/09/2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master’s Degree - Strategic Management , Universität der Künste Berlin 

• Bachelor’s Degree – Psychology , Technische Universität Berlin 

ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2560 – ปัจจบุนั Head of CTO Officeบริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชัน่ จ ากดั / ให้บริการระบบสารสนเทศ 
ด้านแพลตฟอร์ม Omni–channel ด้านการออกแบบโปรแกรม และเว็บไซต์ 

• 2559-2560  Head of Performance Management Ascend Money International Ascend  
Group Co., Ltd / Innovative financial services/ Innovative financial services 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.61 ธันยนันท์ ณัฐภทัรไพศำล อำย ุ 47 ปี 
 ต ำแหน่ง Head of Finance 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 16/10/2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ 
ประวัติกำรอบรบ 

- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of Finance  บริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชัน่ จ ากดั / ให้บริการระบบสารสนเทศ 
ด้านแพลตฟอร์ม Omni–channel ด้านการออกแบบโปรแกรม และเว็บไซต์ 

• 2557 - 2562  Finance Director aCommerce / E-commerce 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.62 David Llamas Varona อำย ุ 48 ปี 
 ต ำแหน่ง Chief Digital Officer 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 26/10/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master’s Degree / Business administration, UNIVERSITY OF LONDON 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2013 – 2015  Managing Director | Digital | Ecommerce, NEO INVESTMENT PARTNERS LLP 

• 2014 – 2015  Board Executive Advisor | Digital | Ecommerce, ISETAN MITSUKOSHI 

• 2015  EMEA CIO (interim), Kimberly-Clark 

• 2015 – 2020  Group Vice President | Ecommerce, M. H. Alshaya Co./ 

• 2020 - Present  Chief Digital Officer, บริษัท เซน็ทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จ ากดั 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.63 Scott Eric Minteer อำย ุ 48 ปี 
 ต ำแหน่ง Head of Performance Marketing 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 01/09/2018 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor’s Degree – Electrical Engineering, The Pennsylvania State University, USA 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2560 – ปัจจบุนั Head of Performance Marketing, บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จ ากดั 

• 2558 – 2560  Digital Director, Mindshare / ส่ือและการตลาด 

• 2555 – 2558  Display & Paid Social Advertising Analyst / Manage Agoda – A Priceline  
Company / ผู้ให้บริการการจองที่พกัออนไลน์ 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.64 James Lamrock อำย ุ 37 ปี 
 ต ำแหน่ง Head of Omni-channel Operations  

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 01/09/2018 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor’s Degree – Business Administration, Macquarie University, Australia 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2561 – ปัจจบุนั Head of Omni–channel Operations , บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จ ากดั 

• 2559 – 2561  Vice President – Regional Operations, Pomelo / ค้าปลีกเคร่ืองแต่งกาย 

• 2558  Chief Logistic Officer, Luxola (Thailand) / ค้าปลีกเคร่ืองส าอาง 

• 2556 – 2557  Project Director, บริษัท เอคอมเมิร์ซ จ ากดั / การบริการโดยวิธีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 75 

1.3.65 สำยพิณ ภักดิ์แจ่มใส อำย ุ 44 ปี 
 ต ำแหน่ง Head of Financial Controller 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 01/09/2018 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2560 – ปัจจบุนั Head of Financial Controller, บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ 

• 2558 –2559  Financial Controller, Lazada Express / อีคอมเมิร์ซและค้าปลีก 

• 2557 – 2558 Accounting & Finance Department Manager, Lazada Express / อีคอมเมิร์ซและ
ค้าปลีก 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.66 Pranav Kumar Jha อำย ุ 41 ปี 
 ต ำแหน่ง Head of Campaign Management 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 26/11/2018 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master of Business Administration in Marketing, Cochin University, India 

• Bachelor of Science, Zoology, Lalit Narayan Mithila University, India 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of Campaign Management, บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จ ากดั 

• 2557 – 2561  Director–Client Leadership, Mindshare Malaysia / ส่ือและการตลาด 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.67 Truc Ngoc Thanh Tran อำย ุ 31 ปี 
 ต ำแหน่ง Head of Customer Experience 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10/9/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master’s Degree Science / Management, Assumption University 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2011  Senior Guest Relation Officer, Renaissance Riverside Hotel Saigon 

• 2012 – 2013  Reservation Manager, Tajmasago Resort 

• 2018 – 2019   Customer Service Delivery Manager, Agoda 

• 2019 – 2020  Regional Head of Customer Service Delivery, Agoda 

• 2020 – ปัจจบุนั Head Of Customer Experience, Central Group Online 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.68 Adriano Baffi อำย ุ 50 ปี 
ต ำแหน่ง Sales Director 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2561 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Degree in Political Science, Milano Statale University, Italy 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2561 – ปัจจบุนั  Sales Director La Rinascente S.p.A., ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตทกุสาขา 

• 2559 – 2561  Flagship Store Manager Tritone, ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตทกุสาขา 

• 2558 – 2559  Store Manager Illum, ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตทกุสาขา  

• 2557 – 2558  Store Manager Rome Tritone Project, ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตทกุสาขา 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.69 Giulia Pizzato อำย ุ 59 ปี 
ต ำแหน่ง Buying & Merchandising Director 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2561 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Business Administration and Foreign Languages Diploma – F. Besta Istitute, Milan, Italy 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2561 – ปัจจบุนั  Buying & Merchandising Director, ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตทกุสาขา 

• 2557 – 2561  Divisional Merchandise Manager, ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตทกุสาขา 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.70 Maria Elia    อำย ุ 41 ปี 
ต ำแหน่ง  Chief Financial Officer 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  2560 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Technical Diploma – A. Olivetti Istute – Lecce, Italy 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2560 – ปัจจบุนั Chief Financial Officer, La Rinascente S.p.A. / ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต  
ทกุสาขา 

• 2559 –2560  Chief Operating Officer Mc Donald's / Food service retailer ธุรกิจเครือ 
ร้านอาหารจานดว่น 

• 2557 – 2558  Business Unit Director Mc Donald's / Food service retailer ธุรกิจเครือ 
ร้านอาหารจานดว่น 

ทุกสำขำสดัส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทัฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.71 Salvatore Garro อำย ุ 45 ปี 
ต ำแหน่ง HR Director 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2562 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Degree in Law, Catania University, Italy 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั  Human Resources Director, La Rinascente S.p.A. / ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต 
ทกุสาขา 

• 2560 –2562  Human Resources Head quarter, La Rinascente S.p.A. / ห้างสรรพสินค้า 
รีนาเชนเตทกุสาขา 

• 2557 – 2560  Compensations &Benefits, Hiring Manager, Human Resources Retail  
Manager, La Rinascente S.p.A. / ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตทกุสาขา 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.72 Paolo Ciceri อำย ุ 58 ปี 
 ต ำแหน่ง IT Director 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2557 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Informatics Diploma, Feltrinelli Istitute Milan, Italy 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2557 – ปัจจบุนั IT Director La Rinascente S.p.A. / ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตทกุสาขา 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

 ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.73 Monica Ferreri อำย ุ 60 ปี 
 ต ำแหน่ง Marketing & Communication Director 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2557 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Degree in political science, Milano Statale University, Italy 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2557 – ปัจจบุนั Marketing & Communication Director La Rinascente S.p.A. / ห้างสรรพสินค้ารีนา 
เชนเตทกุสาขา 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.74 Alessandro Cavalchini อำย ุ 54 ปี 
 ต ำแหน่ง General Counsel 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2557 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Degree in Law, Univeristà degli Studi, Milan, Italy 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2557 – ปัจจบุนั General Counsel La Rinascente S.p.A. / ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ทกุสาขา 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.75 Joseph Greenway อำย ุ 55 ปี 
ต ำแหน่ง COO 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 28/09/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master Degree, Business Administration, USC - Australia 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2015 – 2017  COO, Fantastic Furniture Retail 

• 2017 – 2020  CEO, PT Courts Retail Indonesia 

• ปัจจบุนั  COO, กลุ่มบริษัทเหงียนคิมในเวยีดนาม / จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในเหงยีนคิม 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.76 Thong Nguyen Van อำย ุ 46 ปี 
ต ำแหน่ง Digital Merchandise Director 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 31/12/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor's degree – IT, University of Science HCMc 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2016 – 2021  Digital Merchandise Director, กลุ่มบริษัทเหงียนคมิในเวียดนาม / จ าหน่าย 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในเหงียนคมิ 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.77 Dung Nguyen Ngoc อำย ุ 36 ปี 
ต ำแหน่ง Senior Merchandise Director - SDA & MDA 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 31/12/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelors Degree, Huflit University Vietnam 

• Master, Kyunghee University Seoul Korea 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2013 – 2019  Market Sensing Senior Manager Private Brand Division, Lotte Mart 

• 2020 – Present Senior Merchandise Director - SDA & MDA, กลุ่มบริษัทเหงยีนคิมในเวียดนาม  
จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในเหงยีนคิม 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.78 Huynh Nguyen Hoang อำย ุ 31 ปี 
ต ำแหน่ง Merchandise Director - AV 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 31/12/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor's Degree - International Trade, University Finance & Marketing 

• Bachelor's Degree - Business Administration, University of Economics 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2018 – 2020  National Sales Head, Huawei 

• 2020 – Present Merchandise Director – AV, กลุ่มบริษัทเหงยีนคิมในเวียดนาม / จ าหน่าย 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในเหงียนคมิ 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.79 Linh Le Thi Khanh อำย ุ 41 ปี 
ต ำแหน่ง Store Chain Senior Director 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2561 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor’s Degree – Major in Construction Economics, University of Transport & Communication, 
Vietnam 

ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2561 – Present  Store Chain Senior Director, กลุ่มบริษัทเหงยีนคิมในเวียดนาม / จ าหน่าย 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในเหงียนคมิ 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 
  



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 92 

1.3.80 Anh Truong Thi Ngoc อำย ุ 34 ปี 
 ต ำแหน่ง Marketing & E-Commerce 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1/12/2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor Degree, Major in Finance, Hoa Sen University 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2017 – 2019  Director, Heath & Beauty Care, Central retail in Vietnam 
Vice President, Health & Beauty Care, Central retail in Vietnam 

• 2019  Director of Commercial Development - Omni Channel, Central retail in Vietnam 

• 2019 – ปัจจบุนั Director of Marketing & E-Commerce, Nguyen Kim Trading 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.81 Linh Dai Thi Thuy อำย ุ 34 ปี 
 ต ำแหน่ง HR Director 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 18/08/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor Degree, Major in Accounting, Nong Lam University 

• Certificate of human resource development research institute-in Economic University 

• Bachelor Degree, Major in Law, Thai Nguyen University 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2015  -2020  Head of HR – Admin & Legal, UT UT JSC, F&B Business 

• 2020 – Present HR Director, Nguyen Kim Trading 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.82 วรวุฒิ ปิยะสุวรรณกิจ อำย ุ 46 ปี 
ต ำแหน่ง Supply Chain Director 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1/01/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกจิ (การตลาด), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2009 – 2015  Director, Supply Chain Management, Big C SuperCenter Public Company  
Limited (Thailand) 

• 2016 – ปัจจบุนั Suppy Chain Director, Central Retail in Vietnam 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 



 บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 1 (ต่อ) หน้า 95 

1.3.83 Pierre Touhloat อำย ุ 32 ปี 
 ต ำแหน่ง L&D Director 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master Degree, Major in Management (Grande Ecole), HEC PARIS BUSINESS SCHOOL 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2014 – 2016  Project manager, CASINO GROUP 

• 2017 – 2020  Expansion project director, AUCHAN RETAIL VIETNAM 

• Present  L&D Director, Nguyen Kim Trading 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.84 Vien Phan Thi Bao อำย ุ 30 ปี 
ต ำแหน่ง Acting Head of FC & Master data 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1/08/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master Degree, Major in Business Administration, Massachusetts Univerity 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2016  Finance Controller, Central retail in Vietnam 

• 2016 – ปัจจบุนั Acting Head of FC & Master data, Central retail in Vietnam 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.85 Yen Nguyen Thai Hoang อำย ุ 45 ปี 
ต ำแหน่ง Chief Accountant 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2552 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor’s Degree – Major in Accounting, Van Lang University, Vietnam 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2552 – ปัจจบุนั Chief Accountant, กลุ่มบริษัทเหงียนคิมในเวียดนาม / จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ในเหงยีนคิม 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.86 Stephane Pariente อำย ุ 50 ปี 
 ต ำแหน่ง Chief Executive Officer 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 01/09/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor Degree, Major in Electronic, Lycée Deodat de Séverac - Toulouse, France 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2015 – 2016  Vice President – Mass Market PH, DAIRY FARM 

• 2017  Senior Vice President – Operations PH, DAIRY FARM 

• 2017 – 2020  Managing Director - Food and Health & Beauty, DAIRY FARM 

• ปัจจบุนั  Chief Executive Officer, Lan Chi 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.87 Lan Chi Phan อำย ุ 31 ปี 
 ต ำแหน่ง Chief Operation Officer 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2557 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor of Arts – Marketing & International Business, Pacific University, USA 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2557 – ปัจจบุนั Chief Operation Officer, กลุ่มบริษัทลานชใีนเวยีดนาม/ ประกอบธุรกิจ 
ไฮเปอร์มาร์เก็ต 

• 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ LCP Trading Services Joint Stock Company / Holding Company  
ส าหรับลานชี มาร์ท 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.88 Thang Ngo Manh   อำยุ 57 ปี 
ต ำแหน่ง  Senior Distribution Director 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  19/10/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor degree, Major in Business Management 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2000 – 2020  Regional Director of Hanoi, the North, Friesland Campina Vietnam Ltd., 

• ปัจจบุนั  Senior Distribution Director, Lan Chi 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.89 Nhan Dao Thi อำย ุ 46 ปี 
ต ำแหน่ง Merchandise Director 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2544 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• College’s degree – in Pedagogy, Ha Noi Open University, Vietnam 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2544 – ปัจจบุนั Merchandise Director, กลุ่มบริษัทลานชใีนเวียดนาม(2) / ประกอบธุรกิจไฮเปอร์ 
มาร์เก็ต 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.90 Linh Thuy Mai อำย ุ 34 ปี 
 ต ำแหน่ง CFO cum Back office 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 18/11/2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor Degree, Major in Accounting, National Economics University 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2016 – 2019  Internal Audit Manager, NESTLE VIETNAM LTD 

• 2019  Internal Control Manager, NESTLE VIETNAM LTD 

• ปัจจบุนั  CFO cum Back office, Lan Chi 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.91 Pierre Jacques Marie Bertholat  อำย ุ 57 ปี 

ต ำแหน่ง     President of Food Retail (Hypermarket) 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  2561 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Master’s Degree – Commerce International – Ecole Des Cadres in Paris, France  
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2561 – ปัจจบุนั Chief Executive Officer of Food Retail, กลุ่มเซ็นทรัลในเวียดนาม / ค้าปลีก 

• 2561 – ปัจจบุนั Chief Executive Officer of Food Retail, Central Retail Corporation (Vietnam)  
Joint Stock Company /ห้างสรรพสินค้าโรบินส์ สาขา Ho Chi Minh City 

• 2559 – 2561  E – Commerce Europe – Asia President Carrefour, Hongkong / พาณิชย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

• 2556 – 2559  Vice president – Hypermarket France Carrefour, Paris / ค้าปลีก 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.92 Christian Olofsson อำย ุ 40 ปี 
 ต ำแหน่ง Property President 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10/11/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Upper Secondary School, Sweden 
ประวัติกำรอบรบ 

• High Potential Programs, Competence & Leadership Programs - IKEA Retail & commerce 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2015 – 2017 Managing Director, IKEA 

• 2018 – 2020 Shopping Centre & Mixed Use Director, IKEA 

• ปัจจบุนั Property President, Central Retail Corporation (Vietnam) 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.93 Lacia Sherlock อำย ุ 53 ปี 
 ต ำแหน่ง Head of Non-food 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10/12/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Fashion design at Sheridan college 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2016 - 2017  Retail Estabisemnt, IKEA 

• 2018 – 2020  Retail Director, IKEA 

• ปัจจบุนั  Head of Non-food, Central Retail Corporation (Vietnam) 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.94  Van Nguyen Thi Bich อำย ุ 51 ปี 
 ต ำแหน่ง Head of Internal Communications & PR 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1/12/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 
- 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2015 – 2019  Sustainable Business & Communications Manager, Unilever Vietnam  
International Co., Ltd. 

• 2020  Head of Communications, CRV 

• ปัจจบุนั  Head of Internal Communications & PR, Central Retail Corporation (Vietnam) 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.95 Kwok Yee Ying อำย ุ 58 ปี 
 ต ำแหน่ง Chief People officer 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 09/03/2020 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor degree of Industrial Relations, University of Toronto,Canada 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2013 – 2015  General Manager, CAFÉ DE CORAL GROUP, SOUTHCHINA 

• 2016 – 2019  Human Resources Director, Asia Pacific, SELECT SERVICE PARTNER 
( ASIA PACIFIC) LIMITED 

• Present  Chief People officer, Central Retail Corporation (Vietnam) 
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.96 กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ อำย ุ 45 ปี 
ต ำแหน่ง Chief Financial Officer 
วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 01/11/2019 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัมหดิล 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิโครงการแลกเปล่ียน, FUQUA SCHOOL OF BUSINESS, DUKE UNIVERSITY 
(North Carolina, USA) 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ, สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
ประวัติกำรอบรบ 
 - 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2012 – 2013 Senior Vice President, Investment Banking Division, SIAM COMMERCIAL  
BANK 

• 2013-2019  Executive Vice President & CFO, THE ERAWAN GROUP 

• ปัจจบุนั  Chief Financial Officer, Central Retail Corporation (Vietnam)  
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
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1.3.97 Nhan Tran Thi Hong อำย ุ 44 ปี 
 ต ำแหน่ง Head of Fast Vietnam 

วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 2562 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

• Bachelor’s Degree – Major in Accounting & Auditing, Economics University, Vietnam 

• Bachelor’s Degree, College of Social Sciences & Humanities, Major in English, Vietnam 
ประวัติกำรอบรบ 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
- 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษทัอื่น 
- 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of FAST Vietnam, กลุ่มเซ็นทรัลในเวยีดนาม / ค้าปลีก 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of FAST Vietnam, Central Retail Corporation (Vietnam) Joint Stock  
Company /ห้างสรรพสินค้าโรบินส์ สาขา Ho Chi Minh City 

• 2562 – ปัจจบุนั Head of FAST Vietnam, Robinson Department Store (Vietnam) Joint Stock  
Company / ห้างสรรพสินค้าโรบินส์ สาขา Hanoi 

• 2558 – 2562  Chief Finance Officer, กลุ่มบริษัทเหงยีนคิมในเวียดนาม(5) / จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
ในเหงยีนคิม 

• 2557 – 2558  Accounting & Tax Director, กลุ่มบริษัทบ๊ิกซใีนเวียดนาม(6) / ประกอบธุรกิจบิ๊กซีใน 
เวียดนาม 

สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ (ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563) 

• ของตนเอง : 0% 

• คู่สมรส/บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  0% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร และผู้บริหำร 

ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบัญญัติสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

ไม่มี 
 
 


