
นายณรงค์ เจียรวนนท์

อายุ :  56 ปี
สัญชาติ : ไทย
ต�าแหน่ง : กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหาร
เป็นพี่ชายของนายศุภชัย เจียรวนนท์

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• หลักสูตร Advance Management Program : Transforming  
 Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business  
 School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Systematic Innovation of Products, Processes  
 and Services, MIT Sloan School of Management 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา Business 
 Administration, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
2550   Director Accreditation Program (DAP)
2564 Director Refreshment Training Program, Lesson  
  Learnt from Financial Cases: How Board should  
  React 
 
ประสบการณ์การท�างาน และ/หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
 
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (ร่วม) และรองประธาน 
  คณะกรรมการบริหาร
  บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)  
  จ�ากัด 
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท โอเอชที จ�ากัด
ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
  C.P. Pokphand Company Limited
2560 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน ประธาน
  Charoen Pokphand Import and   
  Export Trading (Shanghai) Company  
  Limited 
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท เอส เอ็ม ทรู จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บรษิทั ด ิไอคอนสยาม ซเูปอร์ลกัซ์ เรสซิเดนซ์              
  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์   
  คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไอคอนสยาม จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ
  บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด
2553 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ
  กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจ�าหน่าย (ไทย)
2553 - ปัจจุบัน  รองประธานคณะกรรมการ
  กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจ�าหน่าย (จีน)
2553 - ปัจจุบัน  รองประธานคณะกรรมการ
  กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
2553 - ปัจจุบัน  รองประธานคณะกรรมการ
  บริษัท Shanghai Kinghill จ�ากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ซีพีพีซี จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการอาวุโส
  บรษิทั Chia Tai (China) Investment จ�ากดั
2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการอาวุโส
  บริษัท CP Lotus Corporation จ�ากัด
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
  Chia Tai C.P. Technology (Beijing)  
  Company Limited
ปัจจุบัน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
  สถาบันพัฒนาผู้น�า เครือเจริญ โภคภัณฑ์
ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จ�ากัด
2563 - ต.ค. 2564 กรรมการ
  บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จ�ากัด
2559 - 2560 รองประธานกรรมการ
  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหาร (หุ้น)  -
คู่สมรส (หุ้น)  -
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (หุ้น) -


