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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี / รายงานประจาํปี 2564  

(แบบ 56-1 One Report) 

 

เอกสารแนบ .  

รายชอืกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุม ของบริษทัย่อยทีเป็น

ศูนยก์ลาง บริษัทย่อยทปีระกอบธุรกิจหลกั แต่ไม่อยู่ภายใต้บรษิทัย่อยทีเป็น

ศูนยก์ลางทมีกีารประกอบธุรกิจ 
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1.3.1 นายสุทธิศักดิ จิราธวิัฒน ์   อายุ 77 ปี   

คณุวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี สาขาคณิตศาสตร ์St. John Fisher College ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรทจีัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 61/2550 

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 89/2550 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน 

 2545 – 31 ธันวาคม 2564  กรรมการ บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

 2546 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัอืน 

จาํนวน 7 บรษัิท 

ประสบการณท์าํงาน 

 2562 - ต.ค. 2563  กรรมการ บรษิัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

สดัส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  : 0.7645% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่มี - 
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1.3.2 นางสาวจริยา จิราธิวัฒน ์    อาย ุ5  ปี 

คณุวุฒิการศึกษา 

 Master of Business Administration, Clark University, USA 

 ปรญิญาตรี คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรทจีัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 100/2556 

 Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 8/2562 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน 

 บรษิัท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิัทอนื 

จาํนวน 107 บรษัิท  

ประสบการณท์าํงาน 

2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บรษิัท หา้งเซ็นทรลัดีพาทเมนทส์โตร ์จาํกดั 

2554 – 2557  รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายพฒันาธุรกจิ บรษิัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกดั 

สดัส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง   : 0.4872% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่มี - 
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1.3.3 นายณรงคฤ์ทธิ จิราธิวัฒน ์  อายุ 63 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา 

 Master’s Degree, MBA, University of New Heaven, USA 

 Bachelor of Arts, King’s College, USA 

การอบรมหลกัสตูรทจีัดโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ 8/2560 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัอืน 

จาํนวน 65 บรษิัท 

ประสบการณท์าํงาน 

 2538 - 2561  กรรมการ บริษัท หา้งเซน็ทรลัปินเกลา้ จาํกัด 

 2538 - 2561  กรรมการ บริษัท เซน็ทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกดั  

 2558 - 2561  กรรมการ บริษัท ซจี ีเทรนนิง เซ็นเตอร ์จาํกดั 

สดัส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : 1.2385% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่มี - 
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1.3.4 นายเกรยีงศักดิ จิราธิวัฒน ์  อายุ 67 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา 

 Bachelor’s Degree - Marketing, Pace University, USA 

ประวัติการอบรม 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัอืน 

จาํนวน 9 บรษัิท 

ประสบการณท์าํงาน 

2536 - 2556   President บรษิัท ซเีทรคสากล จาํกดั 

สดัส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : 0.4479% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่มี - 
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1.3.5 นางนิตยส์นีิ จิราธิวัฒน ์    อายุ 68 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา  

 Master of Business Administration, Notre Dame College, USA 

 Bachelor’s Degree - Business Administration, Menlo College, USA 

การอบรมหลกัสตูรทจีัดโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท ี299/2563 

หลักสูตรอบรมอนื 

 ผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที 13 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้ และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ท ี6 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน 

-ไม่มี- 

ประสบการณท์าํงาน 

2561 – 2562  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท สรรพสินคา้เซ็นทรลั จาํกดั 

2557 - 2561   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่รว่ม บรษิทั สรรพสินคา้เซ็นทรลั จาํกดั 

สดัส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 1 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง :  0.1299% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่มี - 
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1.3.6 นายวัฒน ์จิราธิวัฒน ์    อายุ 68 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา 

 Bachelor of Arts, Holy Names University, USA 

ประวัติการอบรม 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัอืน 

จาํนวน 3 บรษัิท 

ประสบการณท์าํงาน 

2555 - 2560   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายภาพลกัษณอ์งคก์ร บรษัิท กลุ่มเซ็นทรลั จาํกดั 

สดัส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง :   0.8710% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่มี - 
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1.3.7 นางสิริเกศ จิรกติ ิ    อาย ุ64 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา 

 Master of Business Administration - International Business Education and Research, University of 

Southern California, USA 

 Bachelor’s Degree, Chemical, George Washington University, USA 

ประวัติการอบรม 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน 

2563 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัอืน 

จาํนวน 4 บรษัิท 

สดัส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : 0.2471% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่มี - 
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1.3.8 นางสุกัญญา พร้อมพนัธุ ์    อายุ 69 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา 

 Master of Business Administration - Economics, St.John’s University, New York, USA 

 ปรญิญาตรี คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัอืน 

จาํนวน 6 บรษัิท 

สดัส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : 0.4849% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่มี - 
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1.3.9 นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน ์   อายุ 76 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา 

 Accounting, St. Joseph’s College, USA 

การอบรมหลกัสตูรทจีัดโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Role of Chairman Program (RCP) รุน่ 1/2543 

 Finance for Non–Finance Director (FND) รุน่ 5/2546 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 29/2547 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัอืน 

จาํนวน 9 บรษัิท 

ประสบการณท์าํงาน 

 2557 - 2560  รองประธานกรรมการ บรษิัท กลุม่เซน็ทรลั จาํกดั 

สดัส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : 0.3053% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่มี - 
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1.3.10 นายไท จิราธวัิฒน ์    อายุ 44 ปี  

คณุวุฒิการศึกษา 

 Bachelor’s Degree - Economics and Accounting, Claremont McKenna College 

ประวัติการอบรม 

 CFO Orientation Course 

 การจดัทาํงบประมาณ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ 2565, ธรรมนิติ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน 

-ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัอืน 

จาํนวน  18  บรษัิท  

ประสบการณท์าํงาน 

 ปัจจบุนั Deputy CFO  บรษิัท เซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

ธันวาคม  2562  Head of Strategy & Growth บรษัิท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

 ธันวาคม 2561- พฤศจิกายน 2562 Head of Leasing (Fashion) บริษัท เซ็นทรลั พฒันา จาํกดั (มหาชน) 

 ตลุาคม 2557- มีนาคม 2560 Head of Strategy & Business Development – Central Marketing Group  

 มิถนุายน 2561- กนัยายน 2557 President of CRC China  

สดัส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    :  0.2881% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         บริษัท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.11 Mr. Fumio Hiraoka    อายุ 61 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา 

 Bachelor’s Degree - Education, Waseda University, Japan 

ประวัติการอบรม 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัอืน 

จาํนวน  บรษัิท 

สดัส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : - ไม่มี - 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง  ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.  หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายลว่งหน้า พ.ศ.  

- ไม่มี - 

  



                                         บริษัท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.12 Mr. Masahiro Hirata    อาย ุ57 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา 

 Bachelor’s Degree - Business Administration, Meiji University, Japan 

ประวัติการอบรม 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัอืน 

จาํนวน 2 บรษัิท 

สดัส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : - ไม่มี - 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่มี - 

  



                                         บริษัท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.13 นาย Toshiyuki Inada  อาย ุ55 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี ด้าน Commerce and Economics, Osaka University, Japan 

ประวัติการอบรม 

-ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน 

-ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัอืน 

-ไม่มี- 

ประสบการณท์าํงาน 

2552 – ปัจจบุนั  Managing Director บรษัิท ไทย วตัตส ์จาํกดั จาํหน่ายสินคา้เบ็ดเตล็ดใน Komonoya 

สดัส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บรหิาร 

-ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่มี- 

  



                                         บริษัท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 

    

 14 

 

1.3.14  Mr. Ryoji Adachi     อาย ุ48  ปี  

คณุวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี นิติศาสตร,์ Tokyo university, Japan 

ประวัติการอบรม 

-ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบริษทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบริษทัอืน  

-ไม่มี- 

ประสบการณท์าํงาน 

2564 – ปัจจบุนั CEO - Central & Matsumoto Kiyoshi, บรษัิท เซ็นทรลั และมทัสึโมโตะ คิโยชิ จาํกดั / 

จาํหน่ายสินคา้เพือสขุภาพและความงามใน Matsumoto Kiyoshi ในประเทศไทย 

2561 – 2564  Management Leader, Sumitomo Corporation  

2556 – 2561  CEO, Sanyou Drugstores, Ltd. (Tomod’s Taiwan) 

สดัส่วนการถือหุน้สามญัของบริษทัฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง      : -ไม่มี- 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ   : -ไม่มี-  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บรหิาร  

-ไม่มี  - 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่มี  - 

 



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.15 Mr. Stephane Coum อายุ 50 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 Executive Retail and MBA Program, IMD Business, France 

 High Business School, Groupe, ESC Bretagne, France 

ประวัติการอบรม 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

- ไม่มี - 

ประสบการณท์าํงาน 

2562 – ปัจจบุัน  กรรมการ / CEO, บรษิัท เซ็นทรลั ฟู้ด รเีทล จาํกดั / จาํหน่ายสินคา้อาหาร 

ภายใตแ้บรนด ์ท็อปส ์มารเ์ก็ต เซ็นทรลั ฟู้ด ฮอลล ์ท็อปส ์ซูเปอรส์โตร ์และท็อปส ์เดลี  

2562 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษิัท เซ็นทรลัแฟมิลีมารท์ จาํกดั / ประกอบธุรกิจรา้นสะดวกซือแฟมิลีมารท์ 

ในประเทศไทย 

2560 –2562  Chief Operating Officer / President Carrefour Italy / คา้ปลีก 

2556 – 2560  Carrefour Market Business Unit Director, Board Member  

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : 0.0012% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.16 Mr. Takashi Matsumoto   อายุ  ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 High School, Teikyo School, UK  

ประวัติการอบรม 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

จาํนวน  บรษิัท 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : - ไม่มี - 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง  ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัต ิ

หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.  หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า 

พ.ศ.  

- ไม่ม ี- 

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.17 นางสุพตัรา จิราธิวัฒน ์   อายุ 65 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 Master of Business Administration, University of New Haven, USA 

 ปรญิญาตรี คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ สาขาวิชาอตุสาหกรรมการท่องเทียว 

และการบริการ มหาวิทยาลยัสยาม 

การอบรมหลกัสตูรทีจัดโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2552 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

2552 - ปัจจบุนั   รองประธานอาวโุส ฝ่ายองคก์รสมัพนัธแ์ละภาพลกัษณ ์ 

  บรษัิท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จาํกัด (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

จาํนวน 2 บรษิัท 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    :  0.0968% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสญัญาซอืขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่ม ี- 

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.18 นายโกวนิทร ์กุลฤชากร   อายุ 51 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาวชิา SIT (Statistical Information Technology)  

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาวิชาสถติิ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบริษทัจดทะเบียนอืน 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบริษทัอืน 

จาํนวน 3 บรษัิท 

ประสบการณท์าํงาน 

2558 - ปัจจบุนั    Managing Director บรษิัท เซ็นเนอรจ์ี อินโนเวชนั จาํกดั 

2561 - ปัจจบุนั   Director บรษิัท โรงแรมคลาวดไ์นน ์หวัหิน จาํกัด 

2554 – ปัจจบุนั   Managing Director บรษิัท บางนาดอทคอม จาํกดั 

2543 - ปัจจบุนั    Managing Director บรษิัท ไทยกอลฟ์เฟอรก์รุ๊ป จาํกัด 

2546 – 2554   IT - Vice President ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2537 – 2542   IT Programmer ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบริษทัฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง :  - ไม่มี - 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่มี - 

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.19 นายปเนต มหรรฆานุรักษ ์   อายุ 52 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 Master of Business Administration, University of Illinois, USA 

 ปรญิญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

 CFO’s Orientation Course, 2564 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

จาํนวน 1 บรษิัท 

ประสบการณท์าํงาน 

2557 - 2559  Senior Executive Vice President - Corporate Finance 

 บรษิัท หา้งเซ็นทรลั ดีพาทเมนทส์โตร ์จาํกดั 

2559 - 2561  Chief Financial Officer บรษิัท สรรพสินคา้เซ็นทรลั จาํกดั 

2561 - 2563  Senior Executive Vice President – Corporate Finance 

                     บรษิัท หา้งเซ็นทรลั ดีพาทเมนทส์โตร ์จาํกดั   

2563- ธันวาคม 2564 รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร สายการเงิน  

 บรษิัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

 สัดสว่นการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง   :  0.0022% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.  หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่ม ี- 
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1.3.20 นายปริวัต โสภาษติ   อาย ุ63 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา 

ปรญิญาตรี พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบริษทัจดทะเบียนอืน 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบริษทัอืน 

จาํนวน 1 บรษัิท 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบริษทัฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : 0.0008% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 6 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่มี - 
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1.3.21 นายสุทธิสาร  จิราธิวัฒน ์ อาย ุ 54  ปี 

 คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท - Computer Management, Boston University 

 ปรญิญาตร ี– MIS, Syracuse University, USA 

ประวัติการอบรม 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

- ไม่มี - 

ประสบการณท์าํงาน 

2544 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัท ซี อาร ์ซี สปอรต์ จาํกัด / ประกอบธุรกจิซเูปอรส์ปอรต์ในประเทศไทย รวมถงึ

ใหบ้รกิารบรหิารจดัการซเูปอรส์ปอรต์ในประเทศเวียดนาม 

2562 – ปัจจบุัน กรรมการ Nguyen Kim Trading JSC / จาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟา้ในเหงียมคิม จาํนวน 55 

สาขา และบรหิารจดัการรา้นคา้จาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟ้าเหงยีนคิม 

2559 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัท เซน็ทรลั ดบับลิวเอชเอ อะไล แอนด ์จาํกัด / เกียวกบัคลงัสินคา้และการ

จดัเก็บสินคา้ 

2559 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัท จินดาทวี จาํกัด / โรงแรม รีสอรท์ และ หอ้งชดุ 

2558 – ปัจจบุัน กรรมการ NKT New Solution and Technology Development Investment Joint  

Stock Company / Holding Company สาํหรบัเหงียนคิม 

2558 – ปัจจบุัน กรรมการ Nguyen Kim Modern Trade Development Investment Joint Stock  

Company / Holding Company สาํหรบัเหงียนคิม 

2557 – ปัจจบุัน Chief Executive Officer บรษัิทซีอารซ์ี ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง 

และเครอืงตกแต่งบา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและบีเอน็บี โฮม 

2556 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัท พีบีเอชดี จาํกดั / Holding Company สาํหรบัเพาเวอรบ์าย 

2556 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัท เอสเอสเอชดี จาํกดั / Holding Company สาํหรบัซูเปอรส์ปอรต์ 

2556 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัท แปลงผกัธรรมชาติ จาํกัด / รา้นขายปลีกผกัและผลไม ้

2555 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัทซีอารซ์ี ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหนา่ยวสัดกุ่อสรา้งและเครืองตกแต่งบา้นภายใตแ้บ

รนดไ์ทวสัด ุและบีเอ็นบี โฮม 

2555 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัทไฟฟ์ เซนซ ์จาํกดั / โรงแรมรีสอรท์ และหอ้งชดุ 

2552 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัททรี พลสั บริการ จาํกดั / ใหบ้รกิารซ่อมเครืองใชใ้นครวัเรือน และอุปกรณ์

สาํหรบับา้นและสวน 

2544 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัทพีบี โลจิสติก จาํกดั / ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 

2544 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัทซีอารซ์ี เพาเวอร ์รีเทล จาํกดั / การเชา่และการดาํเนินการเกียวกับ

อสงัหารมิทรพัย ์
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2540 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัทเพาเวอรบ์าย จาํกดั / ประกอบธุรกิจจาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟา้ ภายใตแ้บรนด์

เพาเวอรบ์าย 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัทฟราโครา (ประเทศไทย) จาํกัด / ขายเครืองสาํอาง 

2554 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัททเูดอะนายน ์จาํกดั / ขายเครืองสาํอาง 

2561 – 2562 กรรมการบรษิัทเซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) / ถือหุน้ในบรษิัทคา้ปลีกครบวงจร 

2544 – กนัยายน 2547  กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ซีอารซี์ สปอรต์ จาํกัด  

ตลุาคม 2547 – 2554  กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เพาเวอร ์บาย จาํกดั  

2554 - 2557  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท เพาเวอร ์บาย จาํกดั  

มกราคม 2551  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท ซอีารซี์ ไทวสัด ุจาํกดั  

มกราคม 2557  ประธานกรรมการบริหาร, Central Hardline group 

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร , Central Home group 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : 0.7382% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

 เป็นนอ้งชายของ (1) นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน ์(2) นายสทุธิลกัษณ ์ จิราธิวฒัน ์(3) นายสทุธิชาติ  จริาธิวฒัน ์

(4) นางสกุญัญา  พรอ้มพนัธุ ์ (5) นางสาววลัยา  จิราธิวฒัน ์(6) นางสาวจรยิา  จิราธิวฒัน ์

หมายเหตุ  *นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน ์ลาออกจากตาํแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการบรษิัทฯ  

มีผลวนัที 25 พฤศจิกายน 2564 
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

 -ไม่ม-ี 
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1.3.22 นายณัฐ วงศพ์านิช   อายุ 53 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 Master of Business Administration - Information System, University of Texas at Arlington, USA 

 Master of Science - Industrial Engineering, University of Texas at Arlington, USA 

 Advance Management Program, Harvard Business School, USA 

 ปรญิญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

การอบรมหลกัสตูรทีจัดโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP), 2011 

 Director Certification Program (DCP) รุน่ 287/2562 

หลักสูตรอบรมอนืๆ 

 หลกัสตูร Driving Organic Top-Line Growth, Kellogg ปี 2550 

 หลกัสตูร Advanced Management Program, Harvard ปี 2553 

 หลกัสตูร Crucial Conversations Skills, PacRim ปี 2554 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program ปี 2554 

 หลกัสตูร Executive Development Program, INSEAD ปี 2559 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้น การคา้และการพาณิชยส์ถาบนัวิทยาการการคา้ ปี 2562 (TEPCoT12) 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ปี 2563 (วตท.30) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

จาํนวน 3 บรษิัท 

ประสบการณท์าํงาน 

สิงหาคม 2558 – ปัจจบุนั   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท เซ็นทรลั เรสตอรองส ์กรุ๊ป 

มกราคม 2556 – มกราคม 2563   กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล บรษิัท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน)

 มกราคม 2556 – มกราคม 2563   กรรมการ บรษิัท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน)  

มกราคม 2556 – กรกฎาคม 2558  ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร บรษิัท เซ็นทรลัแฟมิลีมารท์ จาํกดั  

กรกฎาคม 2553 – ธันวาคม 2555  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท บีทูเอส จาํกดั  

มกราคม 2553 – มิถนุายน 2553  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บรษิัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกดั 

มกราคม 2548 – ธันวาคม 2549  Managing Director บรษิัท ซี อาร ์ซี สปอรต์ จาํกดั 

ธันวาคม 2545 – ธันวาคม 2547   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท ซี อาร ์ซี สปอรต์ จาํกัด 

เมษายน 2543 – พฤศจกิายน 2545  General Manager บรษิัท ไดรฟ์ เอน็จิเนียริง จาํกดั 

เมษายน 2540 – มีนาคม 2543  Group Manager & Regional Operation Manager บรษัิท เพาเวอรบ์าย จาํกัด 

มีนาคม 2538 – มีนาคม 2540  Assistant Manager in Retail Marketing  บรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 
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มิถนุายน 2534 – ธันวาคม 2534  Electrical Engineer Engineering Environment Consultant Co., Ltd. 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง   :  0.0024% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสญัญาซอืขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่ม ี- 
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1.3.23 นายพงศ ์ศกนุตนาค   อายุ 49 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินและวิทยาศาสตรม์หาบณัฑติ 

สาขาการจดัการระบบสารสนเทศ, MIS University of Pittsburgh, USA 

 ปรญิญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาอตุสาหการ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

จาํนวน 4 บรษิัท 

ประสบการณท์าํงาน 

2558 - 2561   Executive Vice President – Franchise บรษัิท เซ็นทรลัแฟมิลีมารท์ จาํกดั 

2561 -2562   Executive Vice President – Operations บรษิัท เซ็นทรลัแฟมิลีมารท์ จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : 0.4039% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสญัญาซอืขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่ม ี- 
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1.3.24 นางสาวสุกุลยา เอือวฒันะสกลุ  อาย ุ52 ปี 

 คุณวุฒิการศึกษา 

 Master’s Degree - Business Administration, Leonard N.Stern School, New York University, USA 

 ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชีสาขาบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

จาํนวน  บรษิัท 

ประสบการณท์าํงาน 

2548 - 2561   กรรมการ บรษิัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน) 

2553 - 2560   กรรมการ บรษิัท เซ็นทรลัแอมบาสซีพลาซ่า จาํกดั 

2556 - 2561   กรรมการ บรษิัท ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จาํกดั 

2558 - 2561   กรรมการ บรษิัท หา้งเซ็นทรลัปินเกลา้ จาํกดั 

2560 - 2561   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบรหิารการเงิน 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : 0.5036% 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสญัญาซอืขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่ม ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.25 นางจนิตนา บุญรัตน ์   อายุ 69 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 Bachelor’s Degree - Business, Menlo College, USA 

การอบรมหลกัสตูรทีจัดโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุน่ 5/2543 

 Role of Chairman Program (RCP) รุน่ 15/2554 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

 2535 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เอบิโก ้โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) 

 2542 - ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษัิท มาลีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 2547 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

จาํนวน 10 บรษัิท 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  - ไม่มี - 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสญัญาซอืขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่ม ี- 

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.26 Mr. Vittorio Radice   อายุ 64 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

 High School Diploma, The Scientific High School 

ประวัติการอบรม 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

จาํนวน 2 บรษิัท 

ประสบการณท์าํงาน 

2555 - 2558   Collaborator - A Project Basis 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  - ไม่ม ี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสญัญาซอืขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

- ไม่ม ี- 

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.27 นายขจรศักดิ จันทรัตติยากานต ์ อายุ 52 ปี  

คณุวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี - นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการอบรม 

 ประกาศนียบตัรวา่ความ สาํนกัฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุน่ 7/2535 

 วุฒิบตัรการอบรมหลกัสตูรโนตารีปับลิก รุน่ที 4/2546 สาํนกังานทะเบียนแบบการรบัรองลายมือชือและเอกสาร 

สภาทนายความ  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบริษทัจดทะเบียนอืน 

-ไม่มี –  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบริษทัอืน 

จาํนวน 14 บรษิัท 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบริษทัฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  . % 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  - ไม่ม ี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง  ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ.  

-ไม่มี- 

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.28 Mr. Alexandre Joseph Roger Hammel  อาย ุ51 ปี 

ตาํแหน่ง      CEO of COL Group  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร,ี Idrach Paris 

ประวัติการอบรม 

 หลกัสตูรพฒันานกับรหิารระดบัสงู 

 หลกัสตูร CRC-Anti-Corruption 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่มี- 

ประสบการณท์าํงาน 

2564 - ปัจจบุนั  CEO of COL group บริษัท บีทเูอส จาํกดั (ในเครือ COL Group) 

2561 - 2564  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกจิบีทเูอส บรษิัท บีทเูอส จาํกดั 

2559 - 2561  ผูอ้าํนวยการ FMCG Big C Vietnam 

2554 - 2559  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท บิกซี ซุปเปอรเ์ซ็นเตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

2539 - 2553  ผูอ้าํนวยการ บรษิัท เซ็นคาร ์จาํกดั (คารฟ์รู)์ 

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัท ี31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : - ไม่มี - 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  - ไม่มี - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.29 Mr.Stefano Della Valle   อาย ุ  ปี 

ตาํแหน่ง     LR’s Directors     

คุณวุฒิการศึกษา 

 Bachelor Degree, Major in Economics, Università degli Studi di Firenze 

ประวัติการอบรม 

- ไม่ม ี-  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

จาํนวน 8 บรษิัทฯ 

ประสบการณท์าํงาน 

2549 - 2560   CFO, La Rinascente Spa 

2560 - 2564   COO, Central Group Europe 

2560     CEO, Central Group Europe 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : - ไม่มี - 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  - ไม่มี - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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ประวตัิผู้บริหารในบริษทัย่อย 

 

ผู้บริหารของ 

CDS และ ROBINS 

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.30 Mr. Olivier Georges Bron    อาย ุ44 ปี 

 ตาํแหน่ง    Chief Executive Officer – Department Store 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกจิ, HEC Paris Business School  

 ปรญิญาโทดา้นวิศวกรรม, ECAM Lyon 

ประวัติการอบรม 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

- ไม่ม ี- 

ประสบการณท์าํงาน 

2561 – 2564 Chief Operating Officer, Galeries Lafayette / BHV Marais 

2557 – 2561  Directeur reseau Galeries Lafayette et BHV, directeur International, directeur  

de la strategie, Galeries Lafayette / BHV Marais 

2543 – 2557  Principal, Bain & Company 

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : - ไม่มี - 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  - ไม่มี - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.31  ดร. ปิยะพงษ ์ธัญญศรีสังข ์  อาย ุ49 ปี 

ตาํแหน่ง   Store and Supply Chain Director 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาเอก, Electrical Engineering, University of Southern California, USA 

 ปรญิญาโท, Electrical Engineering, University of Southern California, USA 

 ปรญิญาตรี, วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนอนื 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

- ไม่ม ี- 

ประสบการณท์าํงาน 

2551 – 2560  ผูอ้าํนวยการฝ่ายพาณิชย ์บรษิัท เอกชยั ดิสทรีบิวชนัซิสเต็ม จาํกดั / คา้ปลีก 

2561 – 2563  Chief Operating Office บรษิัท สรรพสินคา้เซ็นทรลั จาํกดั / ประกอบธุรกิจหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั 

ปัจจบุนั  Store and Supply Chain Director บรษิัท สรรพสินคา้เซ็นทรลั จาํกดั / ประกอบธุรกจิ 

 หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : 0.0008% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  - ไม่มี - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสญัญาซอืขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

 -ไม่ม-ี 

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 
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1.3.32 นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน ์  อาย ุ39 ปี 

ตาํแหน่ง  Customer Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ, Loyola Marymount University 

 ปรญิญาตรี ศิลปศาสตร,์ Scripps College 

ประวัติการอบรม 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

- ไม่ม ี- 

ประสบการณท์าํงาน 

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 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง   : 0.4147% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  - ไม่มี - 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

 เป็นลกูของ นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน ์

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสญัญาซอืขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

 -ไม่ม-ี 
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1.3.33 Mrs. Justine Michelle Turbelin EP. Bystrzejewski อาย ุ35 ปี 

ตาํแหน่ง   Omnichannel Director 

วันทเีข้าดาํรงตาํแหน่งผู้บริหาร   1 กรกฎาคม 2563 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท, Industrial Engineer, Ecole Centrale Paris France 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2557 – 2562  Senior Vice President - Traffic Operations Lazada / อีคอมเมริซ์และคา้ปลีก 

2562 – 2563 Head of Online & Omnichannel, บรษัิท เพาเวอรบ์าย จาํกดั / ประกอบธุรกิจจาํหน่าย 

 เครืองใชไ้ฟฟ้าภายใตแ้บรนดเ์พาเวอรบ์าย 

ปัจจบุนั  Omnichannel Director, Central Department Store 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสญัญาซอืขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.34 นางสาวนันธีรา  วทิวุฒิศักดิ  อาย ุ   44    ปี 

ตาํแหน่ง  Financial Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท สาขา Business Administration, Darden Graduate School of Business Administration,  

University of Virginia, USA 

 ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2555 – 2558  Assistant Director – P&L Special Projects บรษิัท บิกซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จาํกดั (มหาชน) / คา้ปลีก 

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

2558 – 2562  Finance Director Agoda Services / บรกิารจองโรงแรมทีพกัผ่านช่องทาง online 

2562  Head of Finance บรษัิท สรรพสินคา้เซ็นทรลั จาํกดั / ประกอบธุรกิจหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั 

ปัจจบุนั Financial Director บรษัิท สรรพสินคา้เซน็ทรลั จาํกดั / ประกอบธรุกิจหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง   : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสญัญาซอืขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.35 นายศิรยศ  มโนชญากร อาย ุ47 ปี 

ตาํแหน่ง  Human Resources Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจระหวา่งประเทศ , สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 ปรญิญาตรี วิศกรรมศาสตร ์, มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํ รงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิัทจดทะเบียนอืน 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2557 – 2560  Senior Lead, Rest of Asia, PepsiCo Service Asia 

2561 – 2561 Head of Human Capital Management, Osotsapa  

2561 – 2564  HR Director, Celestica (Thailand) 

ปัจจบุนั Human Resources Director, Central Department Store 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที  มกราคม ) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี  

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.36 Mr. Laurent Pauze  อาย ุ   46    ปี 

ตาํแหน่ง     Merchandising Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท สาขา Business Administration / Entrepreneurship / Grenoble Ecole de Management 

 ปรญิญาตรี สาขา Business Administration/ International Trade 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

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 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที  มกราคม ) 

 ของตนเอง :   0.0008% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.37 นางชาริตา ลลีายุทธ  อาย ุ60 ปี 

ตาํแหน่ง  VVIP Director 

วันทเีข้าดาํรงตาํแหน่งผู้บริหาร  15 พฤศจิกายน 2564 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตรี บญัชี สาขาทฤษฎีบญัชี, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

 วฒุิบตัรผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต หมายเลขทะเบียน 3479 

 วฒุิบตัรผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาต หมายเลข 5009 

 ประกาศนียบตัรชนัสงูทางการสอบบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัรดา้นบรหิารจดัการความเสียงของสถาบนั IOSH 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2562 – 2564 ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร, บรษิัท ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จาํกัด 

2558 - 2562  ประธานเจา้หนา้ทีสายการเงินและบริหารองคก์ร, บรษิัท ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จาํกดั 

2557 - 2558 รกัษาการ รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายการเงนิและการบญัชี,  

บรษิัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) 

2557 - 2558 ผูอ้าํนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารงานลงทนุสมัพนัธ,์ บรษิัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

2551 - 2557 ผูอ้าํนวยการใหญ่ ฝ่ายบญัชบีรหิารและงบประมาณ, บรษัิท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565)  

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คูส่มรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.38 Mr. Toshiyuki Inada  อาย ุ55 ปี 

ตาํแหน่ง      Managing Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี ดา้น Commerce and Economics, Osaka University, Japan 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2552 – ปัจจบุัน    Managing Director บรษิัท ไทย วตัตส ์จาํกดั / จาํหน่ายสินคา้เบ็ดเตล็ดใน Komonoya 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี  

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.39 นางสาวอาภาภรณ ์เพชรรักษรากุล  อาย ุ44 ปี 

ตาํแหน่ง  Financial Controller 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท การเงิน, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2549 – 2560  Business Analyst – Property, Tesco Lotus 

ปัจจบุนั  Financial Controller, Thai Watts Co.,Ltd. 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที  มกราคม ) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.40 นางฌลามิญชน ์ลือศกัดิศิริวฒันา อาย ุ44 ปี 

 ตาํแหน่ง Head of Operation 

  

 คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท สาขา เศรษฐศาสตร,์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 ปรญิญาตรี สาขา บรหิารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

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

ปัจจบุนั  Head of Operation, Thai Watts Co.,Ltd. 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที  มกราคม ) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.41 Mr. Anthony John Peter Morton  อาย ุ53 ปี 

ตาํแหน่ง  President 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี สาขา Science, Mathematics & Statistics, University of Bradford, UK 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2558 – ปัจจบุัน  President, บรษิัท ซี อาร ์ซี สปอรต์ จาํกดั / ประกอบธุรกิจซูเปอรส์ปอรต์ในประเทศไทย รวมถึง

ใหบ้รกิารบริหารจดัการซูเปอรส์ปอรต์ในประเทศเวียดนาม 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : 0.0008% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.42 Mr. Andrew Fairall  อาย ุ56 ปี 

ตาํแหน่ง Director of Vietnam 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร,ี สาขาพาณิชยศาสตร ์

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2560 – 2561   Vice President Sports, Gulf Marketing Group / คา้ปลีก  

2562 – ปัจจบุัน  Director of Vietnam, บรษิัท ซี อาร ์ซี สปอรต์ จาํกดั / ประกอบธุรกิจซเูปอร ์

สปอรต์ในประเทศไทย รวมถึงใหบ้รกิารบรหิารจดัการซูเปอรส์ปอรต์ในประเทศเวียดนาม 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.43 Mr. Laurent Jerome Henri Joniot  อาย ุ37 ปี 

ตาํแหน่ง        Director of International Brand 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท ดา้น Strategy & consulting; Finance/ Audencia Nantes Ecole de Management 

 ปรญิญาโทเฉพาะทาง ดา้น Innovation and Technology/ Ecole Centrale Paris 

ประวัติการอบรม 

 LAP by Harvard 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2556 – 2558   Senior Manager Strategy & Operational Excellence (2 years expatriate contract -

 Group Casino) @ Big C Supercenter Public Co., Ltd./Retail Industry 

2558 – 2559   Assistant Director Business Efficiency and Operation Support @ Big C  

Supercenter Public Co., Ltd./Retail Industry 

2559 – ปัจจบุัน  Director of International Brand, บรษิัท ซี อาร ์ซี สปอรต์ จาํกัด / ประกอบธุรกิจ 

 ซูเปอรส์ปอรต์ในประเทศไทย รวมถึงใหบ้รกิารบริหารจดัการซูเปอรส์ปอรต์ในประเทศเวียดนาม 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : 0.0003% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่มี- 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.44 นางเออรลิ์นดายี เพชรพสิฐิ อาย ุ47 ปี 

ตาํแหน่ง Director of Omnichannel Customer 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี, นิเทศศาสตร,์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2557 – 2561  Senior Customer Manager สายสือสารการตลาด, บรษิัท เอก-ชยัดีสทรบิิวชนั ซิสเทม็ จาํกดั 

2562 Head of Marketing Communications, บรษัิท โรบินสนั จาํกดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุัน Director of Omnichannel Customer, บรษิัท ซี อาร ์ซี สปอรต์ จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง   : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.45 นางสาวอนิทริา ศิริผลสมสุข  อาย ุ44 ปี 

ตาํแหน่ง  Director of Omnichannel & Merchandise 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท การตลาด, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2563 Director of Omnichannel & Merchandise, CRC Sports Co., Ltd. 

2562 – 2563  Senior Program Manager – General Merchandises Senior Category  

Manager – Home Softline and Home Hardline Commercial General  

Merchandise; Ek-Chai Distribution System Co., Ltd. (Tesco Lotus)  

2559 – 2562  Head of Category (Buying & Trade) – Clothing at Tesco Commercial Clothing;  

 Ek-Chai Distribution System Co., Ltd. (Tesco Lotus)  

2556 – 2559  Trading Manager (Head of Buyer) Ladieswear Commercial Clothing; Ek-Chai  

 Distribution System Co., Ltd. (Tesco Lotus)  

2553 – 2555  Senior Apparel Operations Manager Operations Support; Ek-Chai Distribution  

 System Co.,Ltd. (Tesco Lotus 

2551 – 2553  General Manager – Ladies wear & Kids wear Private Labels General  

 Merchandising, Softline; Robinson Department Store PLC 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.46 นางสาวศุภวรรณ สุมนวริิยะ  อายุ 46 ปี 

 ตาํแหน่ง       Director of Finance & Accounting 

  

 คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท สาขาบัญชีบรหิาร, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตรี สาขาบญัชี, มหาวิทยาลยับูรพา 

 ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร,์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2553 – 2557    Financial Controller บรษิัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) /  

  ถือหุน้ในบรษิัทคา้ ปลีกครบวงจร 

2557 – ปัจจบุัน    Assistance Vice President – Financial Controller บรษิัท ซี อาร ์ซี สปอรต์ จาํกัด 

ประกอบธุรกิจซูเปอรส์ปอรต์ในประเทศไทย รวมถึงใหบ้รกิารบรหิารจดัการซูเปอร์

สปอรต์ในประเทศเวียดนาม 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง   : -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.47 Mr. Alexandre Joseph Roger Hammel  อาย ุ51 ปี 

ตาํแหน่ง   CEO of COL group  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี, Idrach Paris 

ประวัติการอบรม 

 หลกัสตูรพฒันานกับรหิารระดบัสงู 

 หลกัสตูร CRC-Anti-Corruption 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2564 - ปัจจบุนั CEO of COL group บรษัิท บีทเูอส จาํกดั (ในเครือ COL Group) 

2561 - 2564 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกจิบีทเูอส บรษิัท บีทเูอส จาํกดั 

2559 - 2561 ผูอ้าํนวยการ FMCG Big C Vietnam 

2554 - 2559 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท บิกซี ซุปเปอรเ์ซ็นเตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

2539 - 2553 ผูอ้าํนวยการ บรษิัท เซ็นคาร ์จาํกดั (คารฟู์ร)์ 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.48 นางสาวจิตรลดา หาญวรวงศช์ัย  อาย ุ43 ปี 

ตาํแหน่ง   President OFM  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท, MBA, The Wharton Business school, University of Pennsylvania, USA 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2563 - ปัจจบุนั  President OFM บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จาํกดั 

2560 - 2563  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส Online&Omni Channel บรษัิท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 

2558 - 2560  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ฝ่ายพฒันากลยุทธท์างธุรกิจ บริษัท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 

2557 - 2558  รองประธานกรรมการ ฝ่ายพฒันากลยุทธท์างธุรกจิ บรษัิท กลุ่มเซน็ทรลั จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที  มกราคม ) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 

 

 

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 

    

 55 

 

1.3.49 นางสาววิลาวรรณ ฤกษเ์กรียงไกร  อาย ุ51 ปี 

ตาํแหน่ง   President Franchise Business &New Format  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรทีจัดโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ 73/2551  

 หลกัสตูร Company Secretary Program รุน่ 40/2554  

ประวัติการอบรม 

 หลกัสตูร Advance Retail Management (ARM27) 

 หลกัสตูร CG Executive Development Program by INSEAD 

 หลกัสตูร Leadership Communication 2558 by BERKELEY Executive Coaching Institute 

 หลกัสตูร Leading Digital Transformation Program by Thailand Management Association (TMA) 2020 

 หลกัสตูร Leader as a Coach for Executive class 4 by Central Retail Academy 2021 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2563 - ปัจจบุนั  President Franchise Business & New Format บรษิัท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 

2555 - 2563 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกจิออฟฟิศเมท บรษิัท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 

2554 - 2555 เลขานกุารบรษิัท บริษัท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 

2551 - 2555 กรรมการบรษิัท บรษิัท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 

2544 - 2555 ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารการขายและลกูคา้สมัพนัธ ์บรษิัท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.50 นายบุญไทย แกว้โชต ิ อาย ุ40 ปี 

ตาํแหน่ง  Head of Omni Commercial & Marketing  

คุณวุฒิการศึกษา 

 วิทยาศาสตรบณัฑติ, University of South Florida, Business administration 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2564 - ปัจจบุนั Head of Omni Commercial & Marketing บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จาํกดั 

2561 - 2563 Head of Omnichannel and Online บรษิัท โรบินสนั จาํกัด (มหาชน) 

2561 - 2561 Chief Marketing Officer Roojai.com/อิกไนท ์เซอรว์ิส (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

2559 - 2561  Managing Director บรษิัท ออนเนสบี จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.51 นายเอกชัย นิทัศนจารุกุล  อายุ 40 ปี 

ตาํแหน่ง   Chief Financial Officer  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร,ี การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2563 – ปัจจบุัน   Chief Financial Officer บรษิัท ซีโอแอล จาํกัด (มหาชน) 

2561 – 2563   Chief Financial Officer บรษิัท โรบินสนั จาํกดั (มหาชน) 

2559 – 2560   Vice President, Corporate Finance HCDS บรษิัท กลุ่มเซ็นทรลั จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง   : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.52 นายเคียงศักดิ พงษก์ิตตพินัธ ์  อายุ 56 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Omnichannel Category Commercial  

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปรญิญาโท, บรหิารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2564 - ปัจจบุนั  Head of Omnichannel Category Commercial บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) จาํกัด 

2563 - 2564  Head of Merchandise บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จาํกดั 

2561 - 2563  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ฝ่ายบรหิารสินคา้บรษิัท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 

2558 - 2561  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบริหารสินคา้ บรษิัท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 

2556 - 2557  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาด บรษิทั บีทเูอส จาํกดั 

2553 - 2555  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการตลาด บรษิทั ออฟฟิศ ดีโป้ (จาํกดั) 

2548 - 2552  ผูจ้ดัการบญัชีอาวโุส บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จาํกัด 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที  มกราคม ) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.53 นายอดิเรก ราชกิจ  อาย ุ44 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Operations & Business Development  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร,ีคณะบริหาธุรกิจ,มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการอบรม 

 หลกัสตูร Performance Management System 

 หลกัสตูร The Roles of CG Leaders : Direction/Motivation/Guidance 

 หลกัสตูร Coaching Camp 

 หลกัสตูร Outward Mindset 

 หลกัสตูร Change Management 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2564 - ปัจจบุนั Head of Operations & Business Development บรษัิท บีทเูอส จาํกดั 

2562 - 2564 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ฝ่ายปฏิบตัิการและพฒันาสาขาบรษัิท บีทเูอส จาํกดั 

2561 - 2562 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัท บีทเูอส จาํกัด 

2559 - 2561 ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัท บีทเูอส จาํกดั 

2554 - 2559 ผูอ้าํนวยการภาค บรษัิท เอก-ชยั ดิสทรบิิวชนั จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.54 นางสาวสุภาวดี สันติประดษิฐก์ุล  อายุ 49 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of HR  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท, Communicative English, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2564 - ปัจจบุนั Head of HR บรษัิท ซีโอแอล จาํกัด (มหาชน) 

2559 - 2563 Vice President บรษิัท Total Access Communication PLC (DTAC) 

2555 - 2559 HR Format Personnel Manager บรษิัท Express Ek-chai Distribution (TESCO LOTUS) 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.55 นายวรวุฒิ พงศชิ์นภคั       อายุ 46 ปี 

ตาํแหน่ง   President  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ, สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์

 ปรญิญาตรี ดา้น Management (Honors) Suffolk University 

การอบรมหลกัสตูรทีจัดโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

ประวัติการอบรม 

 Strategic Marketing Management / National University of Singapore (NUS) 

 Strategy Execution Online Program / INSEAD 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2562 - ปัจจบุนั  President , บรษัิท เพาเวอรบ์าย จาํกดั  

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  

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง   : 0.0011% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.56 นายจตพุล หนึงนาํใจ  อายุ 45 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Financial Controller & Loss Prevention  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 ปรญิญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์(EE) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ประวัติการอบรม 

 ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคมุ สภาวิศวกร 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2557 – ปัจจบุัน  Head of Financial Controller & Loss Prevention บรษิัทเพาเวอรบ์าย จาํกดั  

2554 – 2557  Senior Business Controller บรษัิท บิกซี ซเูปอรเ์ซ็นเตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

2548 – 2554  Business Controller บรษัิท เซ็นคาร ์จาํกัด 

2545 – 2548  Organization & System Manager บรษิัท เซ็นคาร ์จาํกัด (สาขาบางใหญ่) 

2542 – 2545  Non-Food Manager บรษัิท เซ็นคาร ์จาํกดั (สาขารามอนิทรา) 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.57 นายจิรวิทย ์จติอธิศีล  อายุ 53 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Business Development & Property  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ University of New Haven, USA 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

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

2563 – 2564  Store – Head of Property Department Robinson Department 

2557 – 2563  Head of Business Development, CRC Thaiwatsadu/ Power Buy Co., Ltd.  

2547 – 2557  Vice President Business Development Big C Super Center  

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที  มกราคม ) 

 ของตนเอง   : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.58 Mrs. Marie Andrea Botella  อายุ 38 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Brand Trading 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท ดา้น Science of Management  

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

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

2559 – 2563  Founder and Managing Director / GoSnoop Ltd. 

2558 – 2559  VP - Regional Category Manager, Lazada Group 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

 เป็นภรรยาของ Mr. Laurent Joniot 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.59 นางธนิษา โจเซฟ  อายุ 40 ปี 

ตาํแหน่ง   Category Director 

วันทเีข้าดาํรงตาํแหน่งผู้บริหาร   16 สิงหาคม 2564  

คุณวุฒิการศึกษา 

 MBA Global Business Management, Fairleigh Dickinson University, USA 

 B.A., Accounting (Major: Cost Accounting), Chulalongkorn University  

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

ปัจจบุนั Category Directotr, Power Buy Co., Ltd. 

2557 – 2564  Deputy Director, Head of SRD, Trading & Commercial Manager, Tesco Lotus 

2551 – 2555 Unit Manager-Category Management, Johnson & Johnson PROCTER & GAMBLE  

2547 – 2551 Marketing Executive, Perfect Living Company LTD. 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คูส่มรส/บตุรทยีงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.60 นางจิรันธนิน คาํอกัษร  อายุ 40 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Marketing 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท, การตลาด, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 ปรญิญาตรี, English (Aerospace Engineering), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

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

2558 – 2564 VP Retail Analytic, Big C Super Center 

2550 – 2558 Senior Commercial Manager/Trade Planning 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คูส่มรส/บตุรทยีงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 

 

 



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 

    

 68 

 

1.3.61 นายณฐพันธ ์ อทิธลิะวิวงฐ ์  อายุ 51 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Operations 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ, Oklahoma City University, USA 

 ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี (การตลาด) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2547 – ปัจจบุัน  Head of Operations, บรษัิท เพาเวอรบ์าย จาํกัด / ประกอบธุรกิจจาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟ้า

ภายใตแ้บรนดเ์พาเวอรบ์าย 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

- ไม่มี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.62 นายบดนิทร ์กลินสุวรรณ  อายุ 44 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Operations – Retail Support Office 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ศิลปศาสตรบณัฑติ, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการอบรม 

 Management Acceleration Program (MAP) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

ปัจจบุนั Head of Operations – Retail Support Office 

2563 – 2564 Head of Merchandising, Omnichannel, Power Buy Co., Ltd. 

2562 – 2563 Head of merchandise Home & Men’s fashion, Robinson 

2560 – 2562 Head of merchandise Home, Robinson 

2559 – 2560 GM Men’s fashion, Robinson 

2549 – 2559 Tesco lotus in Softline, Hardline, Operation, Planogram, Space planning  

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง   : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.63 นายธเนศ พานชิพัฒน ์  อาย ุ55 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Service Center & Installation 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท, บณัฑิตวิทยาลยั, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

 Central Group Code of Conduct Test 2020 

 CG-Design Your Career with ICDP (ICDP workshop) 

 CRC-Omnichannel Strategy & Implementation] 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

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

2558 – 2563  Customer Service Senior Manager, Samsung Electronics 

2554 – 2557   Care Repair Operation Manager, Nokia Co., Ltd. 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที  มกราคม ) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.64 นายธนวนิท ์ศรภีัทรานุสรณ ์  อายุ 42 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Merchandising, Omnichannel  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี, บรหิารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์ 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

ปัจจบุนั Head of Merchandise Omni-channel 

2558 – 2564 Vice President Digital Businesss and Project Sales, Homepro. 

2551 – 2558  AVP Digital Business & Merchandise (AV/TV), Homepro.  

2546 – 2551  Division Manager Merchandise, Homepro 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.65 นายสราวุธ พัฒนกิจเจริญการ  อาย ุ47 ปี   

ตาํแหน่ง   Head of New Business Expansion  

คุณวุฒิการศึกษา 

 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

ปัจจบุนั Head of New Business Expansion 

2562 – 2564 Commercial Director, ALL DISCOUNT Co.,Ltd. 

2554 – 2562  AVP Merchandise Hard Line Trade Planning, Big C Super Center 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.66 นายดิสพนธ ์สุนทรประดิษฐ ์  อายุ 48 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of SRD  

คุณวุฒิการศึกษา 

 MBA Finance, Stuart School of Business, Illinois Institute of Technology, Chicago, Illinois, USA. 

 วิทยาศาสตรบณัฑติ, พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

ปัจจบุนั Head of SRD 

2563 – 2564 Chief Finance Officer, TN Group Corporation Co., Ltd. 

2562 – 2564  Head of Commercial Finance – Home Appliance, Thai Samsung Electronics, Co., Ltd.   

2558 – 2562  General Manager, Espresso Gallery Co., Ltd.    

2556 – 2558  Finance and Accounting Director, T-Holding Co., Ltd. (TU Group) 

2552 – 2558  Regional Finance Manager - APAC, Mead Johnson Nutrition (Thailand) Ltd. 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.67 นายธนพล ปันเกล้า   อายุ 38 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Strategy & Special Project 

คุณวุฒิการศึกษา 

 MBA, Lancaster University Management School, UK 

 B.B.A., Major: Accounting, Minor: Management Information System (MIS)  

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

ปัจจบุนั Head of Strategy & Special Project 

2559 – 2564 AVP Corporate Strategy, SIAM PIWAT Ltd 

2555 – 2559  Senior Manager – Corporate Strategy, CENTRAL PATTANA Plc (CPN)  

2548 – 2554  PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC) ABAS Ltd 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.68 นายนฤธี อาสาสรรพกิจ  อายุ 34 ปี 

ตาํแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายเครืองใช้ไฟฟ้าขนาดเลก็ 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท, การตลาด มหาวิทยาลยั Australian National University กรุงแคนเบอรร์า ประเทศออสเตรเลีย 

 ปรญิญาตรีคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยั University of Canberra กรุงแคนเบอรร์า ประเทศออสเตรเลีย 

ประวตัิการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

ปัจจบุนั  Head of Small Appliances, Power Buy Co., Ltd. 

2563 – 2564   Business Development Country Head, Dyson Singapore 

2562 – 2563  Head of Customer Marketing, Abbot Laboratories Ltd., Thailand 

2560 – 2562  Head of General Trade, L’Oréal (Thailand) Ltd. 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง    : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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ผู้บริหารของ 

CFR, CFM และ CMK 
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1.3.69 Mr. Stephane Coum  อายุ 50 ปี 

ตาํแหน่ง  CEO - Central Food Retail Company 

คุณวุฒิการศึกษา 

 Executive Retail and MBA Program, IMD Business, France 

 High Business School, Groupe, ESC Bretagne, France 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2562 – ปัจจบุัน กรรมการ / CEO, บรษิัท เซ็นทรลั ฟู้ด รเีทล จาํกดั / จาํหนา่ยสินคา้อาหารภายใตแ้บรนด ์ท็อปส ์  

มารเ์ก็ต เซ็นทรลั ฟู้ด ฮอลล ์ท็อปส ์ซูเปอรส์โตร ์และท็อปส ์เดลี  

2562 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัท เซ็นทรลัแฟมลิีมารท์ จาํกดั / ประกอบธุรกิจรา้นสะดวกซอืแฟมิลีมารท์ในประเทศไทย 

2560 – 2562 Chief Operating Officer / President Carrefour Italy / คา้ปลีก 

2556 – 2560 Carrefour Market Business Unit Director, Board Member  

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง : 0.0012% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.70 นายปริวัต โสภาษติ   อายุ 63 ปี  

ตาํแหน่ง  Chief Financial Officer  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี พาณิชยศาสตร ์และการบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน  

2558 – ปัจจบุัน Chief Financial Officer บรษิัท เซ็นทรลั ฟู้ด รเีทล จาํกดั / จาํหนา่ยสินคา้อาหาร 

 ภายใตแ้บรนด ์ท็อปส ์มารเ์กต็ เซน็ทรลั ฟู้ด ฮอลล ์ท็อปส ์ซูเปอรส์โตร ์และท็อปส ์เดลี 

2563 – ปัจจบุัน Chief Financial Officer, บรษิัท เซ็นทรลัแฟมิลีมารท์ จาํกดั / ประกอบธุรกิจรา้นสะดวกซือ  

แฟมิลีมารท์ในประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565)  

 ของตนเอง : 0.0008% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี 
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1.3.71  Mr. Emmanuel Francois Patrick Couronne   อาย ุ54 ปี  

ตาํแหน่ง   Chief of Supply Chain & Merchandise Negotiation, 

partnerships and synergies Officer 

คุณวุฒิการศึกษา  

 Master of Business Administration, Européen des Affaires, France 

 ปรญิญาตรี, Economic Sciences, European des Affaires, France, Européen des Affaires, France 

ประวัติการอบรม  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน  

2564 – ปัจจบุัน Chief of Supply Chain & Merchandise Negotiation, partnerships, and synergies Officer  

2562 – 2564 Chief Merchandise Officer, Central Food Retail Company 

2560 - 2562  EVP - Hypermarket Operations, Central Food Retail Company 

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565)  

 ของตนเอง : -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี   

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี   
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1.3.72  นางสุจติา เพ็งอุ่น  อาย ุ5  ปี  

ตาํแหน่ง  Chief Operating Officer - Large Format  

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปรญิญาตรี สาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ วิทยาลยัเทคนคิสกลนคร  

ประวัติการอบรม  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน  

2561 – ปัจจบุัน   Chief Operating Officer - Large Format, บรษิัท เซ็นทรลั ฟู้ด รีเทล จาํกดั / จาํหนา่ยสินคา้ 

อาหารภายใตแ้บรนด ์ท็อปส ์มารเ์ก็ต เซ็นทรลั ฟู้ด ฮอลล ์ท็อปส ์ซูเปอรส์โตร ์และ ท็อปส ์เดลี 

2558 – 2560 Senior Vice President – Head of Operations, บรษิัท เซ็นทรลั ฟู้ด รเีทล จาํกดั  / จาํหน่าย

สินคา้อาหารภายใตแ้บรนด ์ท็อปส ์มารเ์ก็ต เซ็นทรลั ฟู้ด ฮอลล ์ท็อปส ์ซูเปอรส์โตร ์ และ 

ท็อปส ์เดลี 

2551 – 2557 Vice President – Operations, บรษิัท เซ็นทรลั ฟู้ด รเีทล จาํกดั / จาํหน่ายสินคา้ 

อาหารภายใตแ้บรนด ์ท็อปส ์มารเ์ก็ต เซ็นทรลั ฟู้ด ฮอลล ์ท็อปส ์ซูเปอรส์โตร ์และ ท็อปส ์เดลี 

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565)  

 ของตนเอง  :  0.0008% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี   

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี   
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 1.3.73 นายโยธิน ทวกีุลวัฒน ์   อายุ 53 ปี  

ตาํแหน่ง     Head of Business Development & Expansion  

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปรญิญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ปรญิญาโท International Business Management, Thunderbird, The American Graduate School of 

International Management 

ประวัติการอบรม  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน  

2562 – ปัจจบุัน Head of Business Development & Expansion, บรษัิท เซ็นทรลั ฟู้ด รีเทล จาํกดั 

2562 – 2562 Chief Operating Officer, บรษัิท Kool Agency จาํกดั 

2556 – 2561 Chief Operating Officer, Property, บรษิัท บิกซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565)  

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม ี- 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี   
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1.3.74  Mr. William Daniel Cummings อายุ 45 ปี 

ตาํแหน่ง  Head of New Project  

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปรญิญาตร,ี Attended University of Arkansas at Fort Smith (West Ark) 

ประวัติการอบรม  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน  

2563 – ปัจจบุัน  Head of New Project, Central Food Retail Company 

2538 - 2562 Walmart/Sam's Club since March, Walmart/Sam's Club 

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565)  

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี   

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี   
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1.3.75 นางสาวจิระพร อภินันทธ์รรม  อายุ 46 ปี  

ตาํแหน่ง  Head of Innovation and Special Projects 

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 ปรญิญาโท สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์
 

ประวัติการอบรม  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน  

256  – ปัจจบุัน   Head of Innovation and Special Projects, บรษิัท เซ็นทรลั ฟู้ด รีเทล จาํกดั /  

จาํหน่ายสินคา้ อาหาร ภายใตแ้บรนด ์ท็อปส ์มารเ์ก็ต เซ็นทรลั ฟู้ด ฮอลล ์ท็อปสซ์ูเปอรส์โตร ์

และท็อปส ์เดลี 

2563 – 2564  SVP, Head of F&B Strategy, Charoen Pokphand Foods Public Co., Ltd. (CPF) 

2561 – 2563  Director, Strategy& (formerly Booz & Company) 

2558 – 2561  First SVP, New Business and Operating Model, Siam Commercial Bank 

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565)  

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี   

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี  
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1.3.76  Miss Wan Yee Suzanne Wong อายุ  ปี  

ตาํแหน่ง  Chief Merchandising Sourcing and Own Brand Officer  

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปรญิญาตรี, BSc Degree, Major in Economics, National University of Singapore  
 

ประวัติการอบรม  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน  

256  – ปัจจบุัน   Chief Merchandising Sourcing and Own Brand Officer, บรษิัท เซ็นทรลั ฟู้ด รีเทล จาํกดั  

2559 – 2562 ตาํแหน่ง Group Commercial Director, บรษิัท Dairy Farm International 

2556 – 2558 ตาํแหน่ง Corporate Brand Director, บรษิัท Dairy Farm International 

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565)  

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี   
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1.3.77  นางสาวเมทนีิ พิศุทธิสนิธพ   อาย ุ52 ปี  

ตาํแหน่ง     Chief Operating Officer - Small Format  

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปรญิญาโท สาขาการตลาด, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ประวัติการอบรม  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน  

2563 – ปัจจบุัน  Chief Operating Officer - Small Format, Central FamilyMart Company Limited 

2558 – 2563 EVP Merchandise Strategy, Central Food Retail Company Limited 

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565)  

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี   

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี   
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 1.3.78  นางธนัญญาภรณ ์ธนะโชตวิรณัฐภัค   อาย ุ54 ปี 

ตาํแหน่ง      Head of Operations (Group 1)  

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการอบรม  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน  

2563 – ปัจจบุัน  Head of Operations (Group 1), Central FamilyMart Company Limited  

2558 – 2563  Central Food Retail Company Limited  

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565)  

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี   

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี   
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 1.3.79  นางอรรฆยา จิตภักดี    อาย ุ46 ปี  

ตาํแหน่ง     Head of Operations (Group 2)  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์ 

ประวัติการอบรม  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน  

2563 – ปัจจบุัน  Head of Operations (Group 2), Central FamilyMart Company Limited  

2553 – 2562  EVP Merchandise Strategy, Central Food Retail Company Limited 

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565)  

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี  

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี  
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1.3.80  นางสาวอรนุช จิยะจันทน ์   อาย ุ50 ปี  

ตาํแหน่ง     Head of Operations (Group 3)  

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปรญิญาโท สาขาการตลาด, สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์ 

ประวัติการอบรม  

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน  

2563 – ปัจจบุัน  Head of Operations (Group 3), Central FamilyMart Company Limited 

2558 – 2563  Central Food Retail Company Limited  

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565)  

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี  

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี  

  

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 

    

 89 

 

 1.3.81  นางพิมพใ์จ นาวานุเคราะห ์   อายุ 41 ปี 

ตาํแหน่ง      Head of Tops Daily Operations and Development  

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปรญิญาโท สาขาการตลาด, Macquarie University, Australia  

ประวัติการอบรม  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน  

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

2555 – 2563 Central Food Retail Company Limited  

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565)  

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี  

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี  
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1.3.82  Mr. Ryoji Adachi อาย ุ48 ปี  

ตาํแหน่ง  CEO - Central & Matsumoto Kiyoshi 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี นิติศาสตร,์ Tokyo university, Japan 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2564 – ปัจจบุนั  CEO - Central & Matsumoto Kiyoshi, บรษิัท เซ็นทรลั และ มทัสึโมโตะ คิโยชิ จาํกดั / 

 จาํหน่ายสินคา้เพอืสขุภาพและความงามใน Matsumoto Kiyoshi ในประเทศไทย 

2561 – 2564  Management leader, Sumitomo Corporation  

2556 – 2561  CEO, Sanyou Drugstores, Ltd. (Tomod’s Taiwan) 
 

สัดสว่นการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี   

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี   
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 1.3.83  Mr. Hidetoshi Sugimoto อาย ุ47 ปี  

ตาํแหน่ง  Merchandising & Marketing - CMO 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท วิทยาศาสตร ์สาขาเภสชัศาสตร,์ Kyoto University, Japan 

 ปรญิญาตรี – เภสชัศาสตร,์ Kyoto Pharmaceutical University, Japan 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2564 – ปัจจบุนั  Merchandising & Marketing - CMO, บรษิัท เซ็นทรลั และ มทัสึโมโตะ คิโยชิ จาํกดั /  

จาํหน่ายสินคา้เพือสขุภาพและความงามใน Matsumoto Kiyoshi ในประเทศไทย 

2559 – 2564  Merchandising Director, บรษิทั เซ็นทรลั และ มทัสึโมโตะ คิโยชิ จาํกดั /  

จาํหน่ายสินคา้เพือสขุภาพและความงามใน Matsumoto Kiyoshi ในประเทศไทย 
 

สัดสว่นการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี   

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี   
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 1.3.84  นายเสกสรรค ์หวือขนุทด  อาย ุ47 ปี  

ตาํแหน่ง  Financial Control Director, CMK 

 

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ, สาขาการจดัการ, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการอบรม  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2561 - ปัจจบุนั  Financial Control Director, บรษิัท เซ็นทรลั และ มทัสึโมโตะ คิโยชิ จาํกัด /  

 จาํหน่ายสินคา้เพือสขุภาพและความงามใน Matsumoto Kiyoshi ในประเทศไทย 

2558 – 2561  GM - Financial Controller Shop Global (Thailand), บรษิัท สรรพสินคา้เซ็นทรลั จาํกดั / 

 ประกอบธุรกิจหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั 

2558 Financial & Accounting Division Manager – Vietnam (HCD) 

2556 – 2558  Financial & Accounting Division Manager (ASEAN) (OSF) 

2554 – 2556  Financial Report & Budgeting Division Manager (B2S)  

  

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี   
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1.3.85  นางสาวอาภาสิริ ชุณหศรีวงศ ์ อาย ุ44 ปี  

ตาํแหน่ง  Merchandising Director 

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ, สาขาการตลาด, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการอบรม  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอืน  

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื  

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2564 - ปัจจบุนั   Merchandising Director, บรษิทั เซ็นทรลั และ มทัสึโมโตะ คิโยชิ จาํกดั / จาํหน่ายสินคา้เพือ

สขุภาพ และความงามใน Matsumoto Kiyoshi ในประเทศไทย 

2558 – 2564  Buying & Merchandising Manager, บรษิัท เซ็นทรลั และ มทัสึโมโตะ คิโยชิ จาํกดั / 

จาํหน่ายสินคา้เพือสขุภาพและความงามใน Matsumoto Kiyoshi ในประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  

-ไม่ม-ี   

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่านมา เนืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

-ไม่ม-ี   
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 1.3.86 Mr. Edwin Yap Hawson  อายุ 53 ปี 

ตาํแหน่ง   President 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี บริหารธุรกิจและการบญัชี, University of the Philippines, Philippines 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2559 – ปัจจบุัน President, บรษัิทในกลุ่มเซ็นทรลัมารเ์กต็ติง             

2557 – 2558 Managing Director ONE, Johnson & Johnson 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  0.0008% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม ี- 
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1.3.87 Mr. Maciej Ryszard Koprowski  อายุ 50 ปี 

ตาํแหน่ง  Head of Marketing Corporate Office 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรการตลาด, IMM Johannesburg, South Africa 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2561 – ปัจจบุัน Head of Marketing Corporate Office, บรษิัทในกลุ่มเซ็นทรลัมารเ์ก็ตติง 

2541 – 2561 International Director – Camicissima, Kiko, M&S, The Body Shop 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565)  

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.88 นางตรีปราง อูน่นทกานต ์  อายุ 56 ปี 

ตาํแหน่ง  Chief Financial Officer 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท สาขาระบบสารสนเทศทางการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2558 – ปัจจบุัน Chief Financial Officer, บรษิัทในกลุ่มเซ็นทรลัมารเ์ก็ตติง 

2558 – ปัจจบุัน กรรมการ Kiko Garments Sdn.Bhd./ John Master(M) Sdn.Bhd. 

2549 – 2558 Head of Supply Chain, SEA & India บริษัท เฮงเคล (ประเทศไทย) จาํกดั /FMCG 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.89 Ms. Sarah Jean Westwood  อาย ุ40 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Omnichannel and E-Commerce 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท – Business & Commerce , Workplace Law, Western, Sydney University Australia 

 ปรญิญาตรี – Business Marketing, Western, Sydney University Australia         

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2562 – ปัจจบุัน Head of Omnichannel & E- Commerce, บรษัิท เซ็นทรลัเทรดดิง จาํกัด 

2560 – 2562 Managing Director, บรษิัท 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 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี  
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1.3.90 นางสาวจิตรฤดี พนิตพล  อายุ 47 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Import Fashion & Beauty Category 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท – Marketing , City University, UK 

 ปรญิญาตรี – ศิลปศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2559 – ปัจจบุัน Head of Import Fashion & Beauty CategoryHead of Import Fashion & Beauty   

Category, บริษัท เซ็นทรลัเทรดดิง จาํกดั 

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

Member of Alfultaim Group 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี  
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1.3.91 นายสุทธิสาร  จิราธิวัฒน ์  อาย ุ 4 ปี 

ตาํแหน่ง   CEO - Central Home Group  

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท - Computer Management, Boston University 

 ปรญิญาตร ี– MIS, Syracuse University, USA 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2544 – ปัจจบุัน กรรมการบรษิัท ซี อาร ์ซี สปอรต์ จาํกัด / ประกอบธุรกจิซเูปอรส์ปอรต์ในประเทศไทย  

รวมถงึใหบ้รกิารบริหารจดัการซูเปอรส์ปอรต์ในประเทศเวียดนาม 

2562 – ปัจจบุัน กรรมการ Nguyen Kim Trading JSC / จาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟา้ในเหงียมคิม  

จาํนวน 55 สาขา และบรหิารจดัการรา้นคา้จาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟา้เหงยีนคิม 

2559 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษิัท เซ็นทรลั ดบับลิวเอชเอ อะไล แอนด ์จาํกดั / เกียวกบั 

คลงัสินคา้และการจดัเก็บสินคา้ 

2559 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษิัท จินดาทวี จาํกดั / โรงแรม รีสอรท์ และ หอ้งชดุ 

2558 – ปัจจบุัน  กรรมการ NKT New Solution and Technology Development Investment Joint  

Stock Company / Holding Company สาํหรบัเหงียนคิม 

2558 – ปัจจบุัน  กรรมการ Nguyen Kim Modern Trade Development Investment Joint Stock  

Company / Holding Company สาํหรบัเหงียนคิม 

2556 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษิัท พีบีเอชดี จาํกดั / Holding Company สาํหรบัเพาเวอรบ์าย 

2556 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษิัท เอสเอสเอชดี จาํกดั / Holding Company สาํหรบัซูเปอรส์ปอรต์ 

2556 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษิัท แปลงผกัธรรมชาติ จาํกดั / รา้นขายปลีกผกัและผลไม ้

2557 – ปัจจบุัน  Chief Executive Officer บรษัิทซีอารซ์ี ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง 

และเครอืงตกแตง่บา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและบีเอ็นบี โฮม 

2555 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษิัทซีอารซี์ ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหนา่ยวสัดกุ่อสรา้งและเครือง 

ตกแตง่บา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและบีเอ็นบี โฮม 

2555 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษิัทไฟฟ์ เซนซ ์จาํกดั / โรงแรมรสีอรท์ และหอ้งชุด 

2552 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษิัททรี พลสั บรกิาร จาํกดั / ใหบ้รกิารซ่อมเครืองใชใ้นครวัเรือน  

และอปุกรณส์าํหรบับา้นและสวน 
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2544 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษิัทพีบี โลจิสติก จาํกดั / ยงัไม่มีการประกอบธุรกิจ 

2544 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษิัทซีอารซี์ เพาเวอร ์รีเทล จาํกดั / การเชา่และการดาํเนินการ 

เกียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์

2540 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษิัทเพาเวอรบ์าย จาํกดั / ประกอบธุรกิจจาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟา้  

ภายใตแ้บรนดเ์พาเวอรบ์าย 

2557 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษิัทฟราโครา (ประเทศไทย) จาํกดั / ขายเครืองสาํอาง 

2554 – ปัจจบุัน  กรรมการบรษิัททเูดอะนายน ์จาํกดั / ขายเครืองสาํอาง 

2561 – 2562  กรรมการบรษิัทเซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) / ถือหุน้ในบรษิัทคา้ปลีกครบวงจร 

2544 – กนัยายน2547  กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ซีอารซี์ สปอรต์ จาํกัด  

ตลุาคม 2547 – 2554  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เพาเวอร ์บาย จาํกดั  

2554 - 2557   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท เพาเวอร ์บาย จาํกดั  

มกราคม 2551   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิัท ซอีารซี์ ไทวสัด ุจาํกดั  

มกราคม 2557   ประธานกรรมการบรหิาร, Central Hardline group 

ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบรหิาร , Central Home group 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  0.7382% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

 เป็นนอ้งชายของ (1) นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน ์(2) นายสทุธิลกัษณ ์ จิราธิวฒัน ์(3) นายสทุธิชาติ  จริาธิวฒัน ์

(4) นางสกุญัญา  พรอ้มพนัธุ ์ (5) นางสาววลัยา  จิราธิวฒัน ์(6) นางสาวจรยิา  จิราธิวฒัน ์

หมายเหตุ  *นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน ์ลาออกจากตาํแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการบรษิัทฯ  

มีผลวนัที 25 พฤศจิกายน 2564 
ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

 -ไม่ม-ี                                                                                                                                                                                                                                                        

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 

    

 103 

 

1.3.92 นายธนวัฒน ์ จิรังคพัฒน ์  อายุ 44 ปี 

ตาํแหน่ง   Chief Operating Officer 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2562 – ปัจจบุัน Chief Operating Officer บรษิัท ซีอารซ์ี ไทวสัดุ จาํกดั / จาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง  

และเครอืงตกแต่งบา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและ บา้น แอนด ์บียอน 

2561 – ปัจจบุัน  Executive Vice President – Merchandising, บรษิัท ซีอารซี์ ไทวสัด ุจาํกดั / 

 จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้งและเครืองตกแตง่บา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและ บา้น แอนด ์บียอน 

2559 – 2561  Senior Vice President – Merchandising บรษิัท ซีอารซี์ ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหน่ายวสัดุ

ก่อสรา้งและเครืองตกแตง่บา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและ บา้น แอนด ์บียอน 

2558 – 2559  Vice President – Merchandising Soft Line, บรษิัท ซีอารซี์ ไทวสัด ุจาํกดั /  จาํหน่ายวสัดุ

ก่อสรา้งและเครืองตกแตง่บา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและ บา้น แอนด ์บียอน 

2557 – 2558  Vice President – Merchandising บริษัท ซีอารซี์ ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหน่ายวสัดุ

 ก่อสรา้งและเครืองตกแต่งบา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัดุ และ บา้น แอนด ์บียอน 

2561 – ปัจจบุัน  Executive Vice President – Merchandising. บรษิัท ซีเอชจี มารเ์ก็ตติง จาํกดั / 

 จาํหน่ายสินคา้ทางออนไลนส์าํหรบัไทวสัด ุ

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  0.0015% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

 -ไม่ม-ี 
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1.3.93 นางปริยวดี  ประจวบเหมาะ  อายุ 56 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Supply Chain and Home Services 

คุณวุฒิการศึกษา 

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ – บรหิารธุรกิจ, Boston University, USA 

 ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตร ์และการบญัชี สาขาบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2561 – ปัจจบุัน Head of Supply Chain and Home Services, บรษัิท ซีอารซ์ี ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหนา่ยวสัดุ

ก่อสรา้งและเครืองตกแตง่บา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและบา้น แอนด ์บียอนด ์

2557 – 2561 Vice President – Supply Chain, บรษิัท ซีอารซี์ ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้งและ

เครืองตกแตง่บา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและบา้น แอนด ์บียอนด ์

2557 Vice President – New Market Research & Customer Offer Development, บรษิัท ซีอารซ์ี  

ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้งและเครืองตกแต่งบา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและบา้น 

แอนด ์บียอนด ์

2561 – ปัจจบุัน Head of Supply Chain and Home Services, บรษัิท ซีเอชจี มารเ์กต็ติง จาํกดั / จาํหน่าย

สินคา้ทางออนไลนส์าํหรบัไทวสัดุ 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  0.0010% 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

 -ไม่มี- 
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1.3.94 นางสาวชนนิกานต ์ ศิริพัฒนานุกูลชัย อาย ุ39 ปี 

 ตาํแหน่ง  Head of Omni-Channel 

  

 คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร,์ Nanyang Technological University, Singapore 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2563 – ปัจจบุัน  Head of Omni-Channel, บรษิัท ซีอารซี์ ไทวสัดุ จาํกดั / จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง 

และเครอืงตกแต่งบา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและ บา้น แอนด ์บียอน 

2559 – 2562  Senior Vice President – Head of Product Development, บรษัิท เซ็นเนอรจี์ 

 อินโนเวชนั จาํกดั / ใหบ้รกิารระบบสารสนเทศดา้นแพลตฟอรม์ Omni-channel ดา้นการ

ออกแบบโปรแกรม และเว็บไซต ์

2557 – 2561 Head of product Management, Ensogo Company Limited / อีคอมเมิรซ์ 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  0.0005% 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

 -ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.95 นายเรืองเวช  วทิวัสการเวช อายุ 62 ปี 

ตาํแหน่ง  Head of Human Resources 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2557 – ปัจจบุัน Head of Human Resources, บรษัิท ซีอารซี์ ไทวสัดุ จาํกดั / จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้งและเครือง

ตกแตง่บา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและ บา้น แอนด ์บียอน 

2557 Head of BHR – PWB/CTD, บริษัท ซีอารซี์ ไทวสัดุ จาํกดั / จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้งและเครือง

ตกแตง่บา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและ บา้น แอนด ์บียอน 

2557 – ปัจจบุัน Head of Human Resources, บรษัิท ซีเอชจี มารเ์กต็ติง จาํกดั / จาํหน่ายสินคา้ทางออนไลน์

สาํหรบัไทวสัด ุ

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัท ี31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.96 นายกาํชัย  หลุยยะพงศ ์  อายุ 51 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Business Development 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ปรญิญาตรี คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2561 – ปัจจบุัน  Head of Business Development, บริษัท ซีอารซี์ ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง 

 และเครืองตกแตง่บา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและ บา้น แอนด ์บียอน 

2559 – 2560    Vice President – Marketing, บรษิัท ซีอารซี์ ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้งและ 

 เครืองตกแตง่บา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัดุ และ บา้น แอนด ์บียอน 

2557 – 2558  Vice President – Operations, บรษิัท ซีอารซี์ ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง 

และเครอืงตกแต่งบา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและ บา้น แอนด ์บียอน 

2560 – ปัจจบุัน   Head of Business Development, บริษัท ซีเอชจี มารเ์ก็ตติง จาํกดั / จาํหน่ายสินคา้ 

ทางออนไลนส์าํหรบัไทวัสด ุ

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.97 นายเพชร  วนิชวิทย ์ อายุ 51 ปี 

ตาํแหน่ง   Head of Finance 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑิต บรหิารธุรกิจศศินทร ์

 ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2559 – ปัจจบุัน Head of Finance, บรษิัท ซีอารซี์ ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหน่ายวสัดกุอ่สรา้งและ เครืองตกแตง่ 

บา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและ บา้น แอนด ์บียอน 

2558 – 2559 General Manage – Financial Controller, บรษัิท ซีอารซี์ ไทวสัดุ จาํกดั / หน่ายวสัดกุ่อสรา้ง 

และเครอืงตกแต่งบา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและ บา้น แอนด ์บียอน 

2559 – ปัจจบุัน Head of Finance, บรษิัท ซีเอชจี มารเ์ก็ตติง จาํกดั / จาํหน่ายสินคา้ทางออนไลนส์าํหรบัไทวสัด ุ

2555 – 2558 Financial Controller, United Nations Economic and Social Commission for Asia and 

Pacific / องคก์าร 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.98 นายศุภกร  ประทปีะเสน  อายุ 52 ปี 

ตาํแหน่ง     Head of Construction & Procurement 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร,ี Northeastern university, Boston, Massachusetts  

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2563 – ปัจจบุัน  Head of Construction & Procurement, บรษัิท ซีอารซี์ ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหน่ายวสัด ุ

ก่อสรา้งและเครืองตกแตง่บา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและ บา้น แอนด ์บียอนด ์

2561 – 2563  Director of Procurement บรษัิท ซีอารซ์ี ไทวสัด ุจาํกดั / จาํหน่ายวสัดุก่อสรา้งและ           

เครืองตกแตง่บา้นภายใตแ้บรนดไ์ทวสัด ุและ บา้น แอนด ์บียอนด ์

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.99 นายสมชัย ถาวรรุ่งโรจน ์  อายุ 57 ปี 

ตาํแหน่ง  Head of Auto1/New business 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี พาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี สาขาบรหิารอุตสาหการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการอบรม 

 Executive management Curriculum (PACRIM SGP) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2562 - 2564   Managing Director: Nanmee Publishing, company ,Thailand 

2555 - 2561   President of B2S company 

2552 - 2555   President of Office Club Thai company  

2537 - 2551  General Manage/Country manager: Philips Electronics (Thailand): Consumer Electronics 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.100 Mr. David Llamas Varona  อายุ 48 ปี 

ตาํแหน่ง  Chief Digital Officer 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท / บรหิารธุรกิจ, University of London 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2556 – 2557 Managing Director | Digital | Ecommerce, NEO INVESTMENT PARTNERS LLP 

2557 – 2558 Board Executive Advisor | Digital | Ecommerce, ISETAN MITSUKOSHI 

2558 EMEA CIO (interim), Kimberly-Clark 

2558 – 2563 Group Vice President | Ecommerce, M. H. Alshaya Co. Ltd. 

2563 - ปัจจบุนั  Chief Digital Officer, บรษิัท เซน็เนอรจ์ี อินโนเวชนั จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.101 Mr. Manuel Arturo Valdes Lopez  อายุ 51 ปี 

 ตาํแหน่ง  Chief Technology Officer 

  

 คุณวุฒิการศึกษา 

 วิทยาการคอมพิวเตอร,์ ITESO University, Guadalajara, Mexico 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2554 – 2557 Vice President, Web Engineering, Ecommerce Technologies, and Integration,   

                       Rosetta Stone, Inc., Arlington, VA 

2557 – 2559 E-commerce Technologies Senior Strategic Advisor, Majento 

2559 – 2561 Head of B2B eCommerce and Loyalty, Sivantos, INC. 

2561 – 2563 Sr. Director, Digital Solutions, EPSILON (A Publicis company) 

2563 – ปัจจบุัน Chief Technology Officer, บรษิัท เซ็นเนอรจ์ี อินโนเวชนั จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.102 Mr. Thomas Pierre Corentin Couronne   อายุ 42 ปี 

 ตาํแหน่ง   Chief Data Officer 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท - Science & Magister - Digital Technologies Engineering and Management, Hauts-de-France 

Polytechnic University, France 

 ปรญิญาโท - Information Sciences, Cognitive sciences, Hauts-de-France polytechnic University, France 

 ปรญิญาเอก - Cognitive and Data Sciences, Grenoble institute of technology, France 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2556 - 2559 Senior Data Scientist & Project Manager, Telenor, Oslo, Norway 

2559 - 2561 Head of data group, GfK-Verein, Nuremberg, Germany 

2561 – 2563  Head of data, Air Asia, Kuala Lumpur, Malaysia 

2563 - ปัจจบุนั Chief Data Officer, บรษัิท เซ็นเนอรจี์ อินโนเวชนั จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.103 นางสาว รจนมน ใจสมทุร  อายุ 45 ปี 

 ตาํแหน่ง  Head of Digital People Business Partner 

  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี สาขาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตรี สาขากฏหมาย, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2556 - 2557 Client Services Director, Korn/Ferry International 

2557 - 2560 Engagement Manager, Heidrick & Struggles 

2560 – 2561 Head of Executive Recruitment, เซ็นทรลั กรุ๊ป 

2561 – 2564 Head of Executive Recruitment & Talent Development, เซ็นทรลั กรุ๊ป 

2564 – ปัจจบุัน Head of Digital People Partner, บรษิัท เซ็นเนอรจ์ี อินโนเวชนั จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.104 Mr. Thorsten Bevot   อายุ 52 ปี 

 ตาํแหน่ง   Head of Product and User Experience 

คุณวุฒิการศึกษา 

 อาชีวศกึษา – Technology, Oxford University, UK 

 ปรญิญาตรีสาขาบรหิารธุรกิจ, Oxford Brookes University, UK  

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2557 – 2564   E-Commerce Product Owner , Alshaya Group  

2564 – ปัจจบุัน Head of Product and User Experience, บรษิัท เซ็นเนอรจี์ อินโนเวชนั จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที  มกราคม ) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.105 นางสาว รัตนา สังวาลวิชัยโรจน ์  อายุ 60 ปี 

ตาํแหน่ง  Head of Financial Controller 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2551 – 2562  ผูจ้ดัการทวัไป Financial Controller, บรษิัท เซ็นเนอรจ์ี อินโนเวชนั จาํกดั / ใหบ้รกิารระบบ

สารสนเทศดา้นแพลตฟอรม์ Omni–channel ดา้นการออกแบบโปรแกรม และเว็บไซต ์

2562 – ปัจจบุัน Head of Financial Controller, บรษิัท เซ็นเนอรจ์ี อินโนเวชนั จาํกดั / ใหบ้รกิารระบบ

สารสนเทศดา้นแพลตฟอรม์ Omni–channel ดา้นการออกแบบโปรแกรมและเว็บไซต ์

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.106 Mr. Nuno, Gustavo Aycardi De Sequeira Bramo   อายุ 35 ปี 

ตาํแหน่ง        Group Digital Marketing Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท สาขาการตลาดออนไลน ์– University San Jorge - SEEWAY School, Barcelona 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2556 – 2558 Online Marketing Specialist, ROYAL CARIBBEAN, Barcelona 

2558 – 2559 Head of Performance Marketing, BLISSBOOKER, Barcelona 

2559 – 2560 Marketing Project Manager, FILOVENT, Barcelona 

2560 – 2562  Head of Performance Marketing, INDITEX, Barcelona 

2562 – 2564 Head of Online Marketing, ALSHAYA GROUP, Dubai 

2564 – ปัจจบุัน Group Digital Marketing Director, บรษิัท เซ็นทรลั กรุ๊ป ออนไลน ์จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.107 Mr. Daniel Lasavanich อาย ุ32 ปี 

 ตาํแหน่ง Group Head of Performance Marketing  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี สาขาบรหิารธุรกิจ – จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2559 – 2561 Vice President of Regional Marketing Solutions, Lazada IHQ Co., Ltd.  

2561 – 2564 Client Solution Manager, Facebook Thailand 

2564 - ปัจจบุนั Group Head of Performance Marketing, บรษัิท เซ็นทรลั กรุ๊ป ออนไลน ์จาํกัด 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.108 Mr. Devam Saxena  อายุ 33 ปี 

 ตาํแหน่                                            Group Head of CRM 

คุณวุฒิการศึกษา 

 อาชีวศกึษา สาขาบริหาร, Indian Institute of Management Calcutta 

 ปรญิญาตรี คณะวิศวกรรม, Marine Engineering & Research Institute, Jadavpur University 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2560 – 2561 Head of CRM, Food Panda India  

2561 – 2564 Group CRM Lead (eCommerce), Alshaya Group 

2564 – ปัจจบุัน Group Head of CRM, บรษิัท เซ็นทรลั กรุ๊ป ออนไลน ์

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.109 Mr. Chester Stephen Scott อาย ุ26 ปี 

 ตาํแหน่ง Group Head of Marketing Strategy 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโทคณะบรหิารธุรกิจ, Workshop College, Nottingham  

 ปรญิญาตรีคณะบรหิารธุรกิจ, Leeds University, Leeds 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2560 – 2561  Digital Director, Wavemaker, London 

2561 – 2562 Regional Head of Digital, Wavemaker, MENA 

2562 – 2564 Client Partner Lead Retail and Ecommerce, TikTok 

2564 – ปัจจบุัน Group Head of Marketing Strategy, บรษัิท เซ็นทรลั กรุ๊ป ออนไลน ์

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 

 

 

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 

    

 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารของ 

LR 

 

 

 

 

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 

    

 123 

 

1.3.110 Mr. Pierluigi Cocchini อายุ 53 ปี 

 ตาํแหน่ง Chief Executive Officer 

คุณวุฒิการศึกษา 

 Scientific high school - Galileo Galilei Istitute -Ciriè- (Torino) 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2557 – 2560 Sales Director, La Rinascente S.p.A. / หา้งสรรพสินคา้รีนาเชนเตทกุสาขา 

2560 - ปัจจบุนั Chief Executive Officer, La Rinascente S.p.A. / หา้งสรรพสินคา้รีนาเชนเตทกุสาขา 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.111 Mr. Salvatore Garro อาย ุ47 ปี 

ตาํแหน่ง Human Resource & Sales Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 Degree in Law, Catania University, Italy 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2562 – ปัจจบุนั  Human Resources Director, La Rinascente S.p.A. / หา้งสรรพสินคา้รีนาเชนเตทุกสาขา 

2560 – 2562  Human Resources Head quarter, Compensations & Benefits, Hiring Manager, La 

Rinascente S.p.A. / หา้งสรรพสินคา้รีนาเชนเตทุกสาขา 

2557 – 2560 Human Resources Retail Manager, La Rinascente S.p.A. / หา้งสรรพสินคา้รีนาเชนเตทกุสาขา 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.112 Mrs. Giulia Pizzato อายุ 60 ปี 

ตาํแหน่ง Buying & Merchandising Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรบรหิารธุรกจิและภาษาต่างประเทศ, F. Besta Istitute, Milan, Italy 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2561 – ปัจจบุัน   Buying & Merchandising Director, La Rinascente S.p.A. /  

หา้งสรรพสินคา้รีนาเชนเตทกุสาขา 

2557 – 2561  Divisional Merchandise Manager, La Rinascente S.p.A. /  

หา้งสรรพสินคา้รีนาเชนเตทกุสาขา 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.113 Mrs. Mariella Elia อายุ 42 ปี 

ตาํแหน่ง Chief Financial Officer & Chief Digital Officer 

คุณวุฒิการศึกษา 

 Technical Diploma – A. Olivetti Istute – Lecce, Italy 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2560 – ปัจจบุัน Chief Financial Officer, La Rinascente S.p.A. / หา้งสรรพสินคา้รีนาเชนเต ทกุสาขา 

2559 –2560 Chief Operating Officer, Mc Donald's / Food service retailer ธุรกิจเครือรา้นอาหารจานด่วน 

2557 – 2558 Business Unit Director, Mc Donald's / Food service retailer ธุรกิจเครือรา้นอาหารจานด่วน 

ทุกสาขาสดัส่วนการถือหุน้สามัญของบริษทัฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.114 Mr. Paolo Ciceri อาย ุ59 ปี 

 ตาํแหน่ง IT Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 Informatics Diploma, Feltrinelli Institute Milan, Italy 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2557 – ปัจจบุัน IT Director, La Rinascente S.p.A. / หา้งสรรพสินคา้รีนาเชนเตทกุสาขา 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

 -ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.115 Mrs. Monica Ferreri  อายุ 61 ปี 

 ตาํแหน่ง  Marketing & Communication Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญา ดา้นรฐัศาสตร,์ Milano Statale University, Italy 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2557 – ปัจจบุนั Marketing & Communication Director, La Rinascente S.p.A. /  

หา้งสรรพสินคา้รีนาเชนเตทกุสาขา 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.116 Mr. Alessandro Cavalchini  อาย ุ55 ปี 

 ตาํแหน่ง  General Counsel 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาดา้นนติิศาสตร,์ Univeristà degli Studi, Milan, Italy 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2557 – ปัจจบุัน General Counsel, La Rinascente S.p.A. / หา้งสรรพสินคา้รีนาเชนเต ทกุสาขา 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.117 Mr. Joseph Greenway อายุ 56 ปี 

ตาํแหน่ง COO 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท, Business Administration, USC - Australia 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2558 – 2560 COO, Fantastic Furniture Retail 

2560 – 2563 CEO, PT Courts Retail Indonesia 

ปัจจบุนั COO, กลุ่มบริษัทเหงียนคิมในเวยีดนาม / จาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟา้ในเหงยีนคิม 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.118 Ms. Dung Nguyen Ngoc อาย ุ37 ปี 

ตาํแหน่ง Senior Merchandise Director - SDA & MDA 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร,ี Huflit University Vietnam 

 ปรญิญาโท, Kyunghee University Seoul Korea 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2556 – 2562 Market Sensing Senior Manager Private Brand Division, Lotte Mart 

2563 – ปัจจบุัน Senior Merchandise Director - SDA & MDA, กลุ่มบริษัทเหงยีนคิมในเวียดนาม  

 จาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟ้าในเหงยีนคิม 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.119 Mr. Thong Nguyen Van   อายุ 47 ปี 

ตาํแหน่ง      Merchandise Director - ENT & Digital  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี IT, University of Science HCMc 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2559 – 2564 Digital Merchandise Director, กลุ่มบริษัทเหงียนคิมในเวียดนาม / จาํหน่าย 

 เครืองใชไ้ฟฟ้าในเหงียนคิม 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.120 Mr. Huynh Nguyen Hoang อาย ุ32 ปี 

ตาํแหน่ง Merchandise Director - AV 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี - International Trade, University Finance & Marketing 

 ปรญิญาตรี - Business Administration, University of Economics 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2561 – 2563 National Sales Head, Huawei 

2563 – ปัจจบุัน Merchandise Director – AV, กลุ่มบริษัทเหงยีนคิมในเวียดนาม / จาํหน่าย 

 เครืองใชไ้ฟฟ้าในเหงียนคิม 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.121 Ms. Anh Nguyen Tue อาย ุ46 ปี 

ตาํแหน่ง Operation Procedure Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร,ี Major in Business Administration-Marketing, Economics University in HCMC 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2564 - ปัจจบุนั Operation Procedure Director, Nguyen Kim/ Retail business 

2562 – 2563 Southern Branch Director, BiboMart/ Retail business 

2561 – 2562 Retail Director, Pharmacity/ Pharmaceutical 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.122 Mr. Nghi Pham Huu อายุ 34 ปี 

ตาํแหน่ง Marketing Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีForeign Economics, Scholarships from Vietnam Airlines, Dynamic Contest 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2564 - ปัจจบุนั Marketing Director, Nguyen Kim/Retail business 

2561 - 2563 Commercial Director, Phano Pharmaceutical/Pharmaceutica 

2559 - 2561 Marketing Director, Phano Pharmaceutical/Pharmaceutica 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.123 Ms. Phan Thi Bao Vien อายุ 31 ปี 

ตาํแหน่ง Acting Head of FC & Master data 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท, Major in Business Administration, Massachusetts University 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2559 Finance Controller, Central retail in Vietnam 

2559 – ปัจจบุัน Acting Head of FC & Master data, Central retail in Vietnam 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.124 Ms. Nguyen Thai Hoang Yen อายุ 46 ปี 

ตาํแหน่ง Chief Accountant 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี, สาขาบญัชี, Van Lang University, Vietnam 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2552 – ปัจจบุนั Chief Accountant, กลุ่มบริษัทเหงยีนคิมในเวียดนาม / จาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟ้าในเหงียนคมิ 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.125 Mr. Thai Ho Huy อายุ 34 ปี 

ตาํแหน่ง E-Commerce Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร,ี สาขา Computer Science, HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2564 – ปัจจบุัน ECM Director, Nguyen Kim/Retail business 

2562 – 2563 Online Sales Director, Vincomerce/Retail business 

2556 – 2562 Senior Vertical Head of Electronics, Tiki/E-Commerce 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.126 Ms. Linh Dai Thi Thuy อายุ 35 ปี 

 ตาํแหน่ง HR Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร,ี สาขาบญัชี, Nong Lam University 

 Certificate of Human Resource Development Research Institute-in Economic University 

 ปรญิญาตร,ี สาขากฎหมาย, Thai Nguyen University 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2558 - 2563 Head of HR – Admin & Legal, UT UT JSC, F&B Business 

2563 – ปัจจบุัน HR Director, Nguyen Kim Trading 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.127 Mr. Pierre Touhloat อาย ุ33 ปี 

 ตาํแหน่ง L&D Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

  ปรญิญาโท, สาขา Management (Grande Ecole), HEC PARIS BUSINESS SCHOOL 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2557 – 2559 Project Manager, CASINO GROUP 

2560 – 2563 Expansion Project Director, AUCHAN RETAIL VIETNAM 

ปัจจบุนั L&D Director, Nguyen Kim Trading 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.128 Mr. Bao Tran Quoc อายุ 40 ปี 

ตาํแหน่ง B2B Director 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร,ี สาขา Business Administration, Economics University in HCMC 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2563 – ปัจจบุัน B2B Director, Nguyen Kim/Retail business 

2558 – 2563 B2B Deputy Director, Nguyen Kim/Retail business 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.129 นายวรวุฒิ ปิยะสุวรรณกิจ อาย ุ47 ปี 

ตาํแหน่ง Supply Chain Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรีสาขาบรหิารธุรกิจ (การตลาด), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2552 – 2558  Director, Supply Chain Management, Big C Super Center Public Company  

 Limited (Thailand) 

2559 – ปัจจบุนั Supply Chain Director, Central Retail in Vietnam 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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ผู้บริหารของ 

Lan Chi และ Cap C 
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1.3.130 Mr. Stephane Pariente อายุ 51 ปี 

 ตาํแหน่ง Chief Executive Officer 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร,ี สาขา Electronic, Lycée Deodat de Séverac - Toulouse, France 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2558 – 2559 Vice President – Mass Market PH, DAIRY FARM 

2560 Senior Vice President – Operations PH, DAIRY FARM 

2560 – 2563 Managing Director - Food and Health & Beauty, DAIRY FARM 

ปัจจบุนั Chief Executive Officer, Lan Chi 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.131 Ms. Lan Chi Phan อายุ 32 ปี 

 ตาํแหน่ง Chief Operation Officer 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี, Marketing & International Business, Pacific University, USA 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิัทจดทะเบียนอืน 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2557 – ปัจจบุัน Chief Operation Officer, กลุ่มบรษิัทลานชใีนเวียดนาม/ ประกอบธุรกิจไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 

2557 – ปัจจบุัน กรรมการ LCP Trading Services Joint Stock Company / Holding Company  

 สาํหรบัลานชี มารท์ 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.132 Ms. Le Thi Thu Huong อายุ 41 ปี 

ตาํแหน่ง Senior Distribution Director 

คุณวุฒิการศึกษา  

 ปรญิญาตร ีAccounting-Finance / Thuongmai University (TMU)  

 ปรญิญาตรี Business Administration / National Economics University 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2558 – 2563 Operation Senior Director, Lanchi/Distribution 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.133 Ms. Dao Nhan Thi อาย ุ47 ปี 

ตาํแหน่ง Merchandise Director 

คุณวุฒิการศึกษา 

 College’s degree – in Pedagogy, Ha Noi Open University, Vietnam 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2544 – ปัจจบุนั Merchandise Director, กลุ่มบรษิัทลานชใีนเวียดนาม(2) / ประกอบธุรกิจไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.134 Ms. Mai Linh Thuy อายุ 35 ปี 

 ตาํแหน่ง CFO cum Back office 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร,ี สาขา Accounting, National Economics University 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2559 – 2562 Internal Audit Manager, NESTLE VIETNAM LTD 

2562 Internal Control Manager, NESTLE VIETNAM LTD 

ปัจจบุนั CFO cum Back office, Lan Chi 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.135 Mr. Langlet Olivier Bernard R.  อายุ 52 ปี 

ตาํแหน่ง  Vietnam CEO 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร,ี สาขา Economics,University of Jemeppe 

 ปรญิญาโท, สาขา Foreign Trade and International Relations, University of Liege 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2564 – ปัจจบุัน  Group Chief Executive Officer, Central Retail Vietnam/Retail Business 

2562 – 2564  Chief Executive Officer, Marko Cash & Carry Czech Republic/Retail Business 

2561 – 2562  Chief Executive Officer, Marko Cash & Carry Ukraine/Retail Business 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.136 Ms. Lacia Sherlock อายุ 54 ปี 

 ตาํแหน่ง Head of Non-food 

คุณวุฒิการศึกษา 

 Fashion Design at Sheridan College 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2559 – 2560 Retail Establishment, IKEA 

2561 – 2563 Retail Director, IKEA 

ปัจจบุนั Head of Non-Food, Central Retail Corporation (Vietnam) 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.137 Mr. Pierre Jacques Marie Bertholat  อายุ 58 ปี 

ตาํแหน่ง      CEO of Food Retail (Hypermarket) 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาโท – Commerce International, Ecole Des Cadres in Paris, France  

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี  

ประสบการณท์าํงาน 

2561 – ปัจจบุัน Chief Executive Officer of Food Retail, กลุ่มเซ็นทรลัในเวียดนาม / คา้ปลีก 

2561 – ปัจจบุัน Chief Executive Officer of Food Retail, Central Retail Corporation (Vietnam)  

 Joint Stock Company /หา้งสรรพสินคา้โรบินส ์สาขา Ho Chi Minh City 

2559 – 2561 E – Commerce Europe – Asia President Carrefour, Hongkong / พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

2556 – 2559 Vice president – Hypermarket France Carrefour, Paris / คา้ปลีก 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.138 นายเฉลิมชัย พรศิรปิิยกุล  อาย ุ47 ปี 

ตาํแหน่ง  Head of GO! Expansion - Government Land 

คุณวุฒิการศึกษา 

 วิทยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) คณิตศาสตรแ์ละวิทยาการคอมพวิเตอร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.), การจดัการระบบสารสนเทศ, สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2563 New Concept Development Director, Tops Market/Retail Business 

2559 – 2563 Hyper Market Store Director, Big C Vietnam/Retail Business 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.139 Mr. Nguyen Quoc Huy  อายุ 37 ปี 

ตาํแหน่ง  Head of Expansion - Private Land & Mini Go 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี, Business Administration (Honors), Banking & Corporate Finance, Nanyang Technological 

University 

ประวัติการอบรม 

 INSEAD, GEP Executive Management 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2563 – ปัจจบุัน Chief of Staff/ Head of expansion - Private land & mini go!, Central 

 Retail in Vietnam/Retail 

พฤษภาคม 2562 - ธันวาคม 2562 Country Head of Business Development and Strategy, Grab/Logistic 

2559 – 2562 Head of Property Acquisition and Business Development, Central 

 Retail in Vietnam/Retail 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.140 Ms. Nguyen Thuc Uyen Vi   อายุ 40 ปี 

ตาํแหน่ง  CEO of BIP BIP  

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร,ี Hospitality Administration/Management Raffles Institution 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2564 – ปัจจบุนั CEO of Bip Bip, Central Retail in Vietnam/ Retail 

2562 – 2563 Deputy CEO, Vingroup Retail 

2559 – 2562 Group Head Omnichannel Director, Samsung Vietnam/Electronic 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.141 นางสาวกนัยะรัตน ์กฤษณเทวนิทร ์      อายุ 46 ปี 

ตาํแหน่ง  Co - CFO 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี สาขาบรหิารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัมหดิล 

 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิโครงการแลกเปลียน, FUQUA SCHOOL OF BUSINESS, DUKE UNIVERSITY 

(North Carolina, USA) 

 ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกจิ, สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์

ประวัติการอบรม 

 -ไม่มี- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2555 – 2556 Senior Vice President, Investment Banking Division, SIAM COMMERCIAL BANK 

2556 – 2562 Executive Vice President & CFO, THE ERAWAN GROUP 

ปัจจบุนั Chief Financial Officer, Central Retail Corporation (Vietnam)  

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.142 Mr. Antonio de Sousa   อายุ 47 ปี 

ตาํแหน่ง   Co – CFO 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี/Business Administration/ Major in BTS Accounting and Controlling/ Henri Wallon Valenciennes 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2560 – 2562 Managing Director, Berli Jucker Public Company/Distribution, and manufacturing 

2556 – 2559 CFO, Metro Cash & Carry Vietnam/Retail 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.143 Ms. Kwok Yee Ying  อายุ 59 ปี 

 ตาํแหน่ง  Chief People officer 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีIndustrial Relations, University of Toronto, Canada 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2556 – 2558  General Manager, CAFÉ DE CORAL GROUP, SOUTHCHINA 

2559 – 2562 Human Resources Director, Asia Pacific, SELECT SERVICE PARTNER  
(ASIA PACIFIC) LIMITED 

ปัจจบุนั  Chief People officer, Central Retail Corporation (Vietnam) 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 

 

 

  



บริษทั เซน็ทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.3 

    

 159 

 

1.3.144 Mrs. Tran Thi Hong Nhan อายุ 45 ปี 
 ตาํแหน่ง   Head of Fast Vietnam 

  

 คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตรี สาขา Accounting & Auditing, Economics University, Vietnam 

 ปรญิญาตรี สาขา College of Social Sciences & Humanities, Major in English, Vietnam 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2562 – ปัจจบุัน Head of FAST Vietnam, กลุ่มเซ็นทรลัในเวยีดนาม / คา้ปลีก 

2562 – ปัจจบุัน Head of FAST Vietnam, Central Retail Corporation (Vietnam) Joint Stock Company /

 หา้งสรรพสินคา้โรบินส ์สาขา Ho Chi Minh City 

2562 – ปัจจบุัน Head of FAST Vietnam, Robinson Department Store (Vietnam) Joint Stock Company/ 

หา้งสรรพสินคา้โรบินส ์สาขา Hanoi 

2558 – 2562 Chief Finance Officer, กลุ่มบรษิัทเหงยีนคิมในเวียดนาม/ จาํหนา่ยเครืองใชไ้ฟฟ้าใน

เหงียนคิม 

2557 – 2558 Accounting & Tax Director, กลุ่มบรษัิทบิกซใีนเวียดนาม/ ประกอบธุรกจิบิกซีในเวยีดนาม 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.145 Mr. Christian Olofsson  อายุ 41 ปี 

 ตาํแหน่ง  Property President 

คุณวุฒิการศึกษา 

 Upper Secondary School, Sweden 

ประวัติการอบรม 

 High Potential Programs, Competence & Leadership Programs - IKEA Retail & commerce 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2558 – 2560 Managing Director, IKEA 

2561 – 2563 Shopping Centre & Mixed Use Director, IKEA 

ปัจจบุนั Property President, Central Retail Corporation (Vietnam) 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 
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1.3.146 Mrs. Tran Duc Son  อายุ 46 ปี 

ตาํแหน่ง  Head of Legal 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีLaw Faculty, Hanoi National University 

 ปรญิญาโท (Private International Law and International Trade) / University Paris 2 -Panthéon Assas (France) 

ประวัติการอบรม 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัจดทะเบียนอนื 

-ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบรษิทัอนื 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณท์าํงาน 

2564 – ปัจจบุัน  Group Legal Director, Central Retail in Vietnam/Retail 

2560 – 2563 Partner in charge of Corporate and M&A Practice group, Ho Chi Minh city branch,  

Singapore Law Firm (Ho Chi Minh city)/ Law firm 

2557 – 2560 Head of Legal, Big C Vietnam/Retail 

สัดส่วนการถือหุน้สามญัของบรษิัทฯ (ณ วนัที 31 มกราคม 2565) 

 ของตนเอง  :  -ไม่ม-ี 

 คู่สมรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  :  -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่านมา เนืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

-ไม่ม-ี 

 

 

 

 

 

 

 


