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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 

 
ประวัติและข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
 1. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอตั  
 อายุ 61 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการบรษิัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 3 ธันวาคม 2557 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี) 
ทีอ่ยู่  
 เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900           
คุณวุฒิการศึกษา  
 - ปรญิญาเอก Ph.D (Finance) RMIT  University, Melbourne, Australia 

- ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑิต(บรหิารธุรกจิ-การเงนิสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร
ศาสตร ์(NIDA) 

- ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
การอบรมหลกัสตูกรรมการ  
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)   รุน่ 99/2012   จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิัทไทย 
ความเชี่ยวชาญ 
 ดา้นการบญัช ี
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จ านวน 3 แห่ง) 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน (จ านวน 3 แห่ง) 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งทีส่ าคญั 
 - 2553 - ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบรหิาร หลกัสตูรบรหิารธรุกิจดษุฎีบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
- 2556 – 2558  รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   

การถือหุน้ในบริษทั 
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ไม่มี 
 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทัใหญ่ และบริษทัในเครือ  
 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อ
บริษัท 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่ง  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
 1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

2. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 

 
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน ์  
 อายุ 71 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- กรรมการบรษิัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 3 ธันวาคม 2557 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี) 
ทีอ่ยู่  
 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
คุณวุฒิการศึกษา  
 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ  (Operations Research) Iona University U.S.A 

- ปรญิญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of Maryland (COLLEGE PARK,MARYLAND) 
U.S.A 

การอบรมหลกัสตูกรรมการ  
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)   รุน่ 37/2003 

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จ านวน 4 แห่ง) 
 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั จ ากดั (มหาชน) 

- ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน)       
- ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั จสัมินอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน (จ านวน 3 แห่ง) 
 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท กลุ่ม เซน็ทรลั จ ากดั 

- ปัจจบุนั ประธานคณะบรหิาร บรษิัท เดอะวินเทจคลบั จ ากดั 
- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั เอิรธ์แคร ์จ ากดั 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งทีส่ าคญั 
 - 2552-2556 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท กลุ่มเซ็นทรลั จ ากดั 
การถือหุน้ในบริษทั  
 ไม่มี  
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทัใหญ่ และบริษทัในเครือ 
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ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชนต์่อ
บริษัท 
 ไม่มีการด ารงต าแหน่ง  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
 1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

2. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
4. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

 

 

 

 


