
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 13 หนา้ 

ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

1. นายประสพสุข บุญเดช  

อายุ: 76 ปี 
สัญชาต:ิ ไทย 
ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ: ไม่มี 
ความสัมพันธ์กบักรรมการ/ผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 8 พฤศจิกายน 2562 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 2 ปี 5 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  วิทยาลยัตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 10 

 หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรไทย วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 41 
 เนติบณัฑิตองักฤษ ส านกัลินคอลน์ อินน์ 
 เนติบณัฑิต ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษทัไทย (IOD): 

 ปี 2563    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 ปี 2560    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
 ปี 2559    หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP)        

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน: 

2 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 

ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน: 
ในกจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
พ.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัดูแลความยัง่ยืน
และบรรษทัภิบาล 

บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 



หนา้ 2 ของจ านวน 13 หนา้ 

ในกจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน  
2554 - มิ.ย. 2564 ท่ีปรึกษากฎหมายและคดี ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จ ากดั 

(มหาชน) 
2558 - 2562 
 

รองประธานกรรมการ บริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

 

ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 

- - - 
 

การเข้าประชุมในปี 2564:  
การประชุมผูถื้อหุน้  2/2 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 13/13 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษทัย่อย: ไม่มี 
 

 

 

 

  



หนา้ 3 ของจ านวน 13 หนา้ 

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  

 

อายุ: 69 ปี 
สัญชาต:ิ ไทย 
ต าแหน่ง: กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี  1 และกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ: ไม่มี 
ความสัมพันธ์กบักรรมการ/ผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 5 กรกฎาคม 2556 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 8 ปี 9 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาปรัชญาดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย 
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ธ - 
เชียงใหม่ 

 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษทัไทย (IOD): 

 ปี 2549 The Role of Chairman   
 ปี 2543 Director Certification Program (DCP) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน: 

2 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 

5 แห่ง  

 
 
 
 



หนา้ 4 ของจ านวน 13 หนา้ 

ประสบการณ์การท างาน: 
ในกจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ / รองประธานกรรมการท่ี 1 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2533 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 

ปัจจุบนั กรรมการ Lotus Distribution Investment Limited 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง  

(ประเทศไทย) จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเอชที จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จ ากดั 
2533 - ปัจจุบนั รองประธานอาวโุส บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั  

 

การเข้าประชุมในปี 2564:  
การประชุมผูถื้อหุน้  2/2 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 11/13 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษทัย่อย: ไม่มี 

  



หนา้ 5 ของจ านวน 13 หนา้ 

3. นายณรงค์ เจียรวนนท์  

 

อายุ: 56 ปี 
สัญชาต:ิ ไทย 
ต าแหน่ง: กรรมการ 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ: ไม่มี 
ความสัมพันธ์กบักรรมการ/ผู้บริหาร: พ่ีชายของนายศุภชยั เจียรวนนท ์ประธานกรรมการ 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 5 กรกฎาคม 2556 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 8 ปี 9 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
 หลกัสูตร Advance Management Program : Transforming Proven Leaders 

into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 หลกัสูตร Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT 
Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  Business Administration,  
New York University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษทัไทย (IOD): 

 ปี 2550   Director Accreditation Program (DAP) 
 ปี 2564   Director Refreshment Training Program, Lesson Learnt from 

Financial Cases: How Board should React  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน: 

3 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 

25 แห่ง 

ประสบการณ์การท างาน: 

ในกจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
ต.ค. 2564 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 



หนา้ 6 ของจ านวน 13 หนา้ 

ในกจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
2542 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 
มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ (ร่วม)และ 

รองประธานคณะกรรมการบริหาร  
บริษทั ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเอชที จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รีเทล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการ C.P. Pokphand Company Limited 
2560 - ปัจจุบนั รองประธานอาวโุส บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั ประธาน Charoen Pokphand Import and Export 

Trading (Shanghai) Company Limited 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส เอม็ ทรู จ ากดั 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์  

เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
2554 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์  
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไอคอนสยาม จ ากดั 
2553 - ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ บริษทั แพนเทอร์ เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั  
2553 - ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจ าหน่าย (ไทย) 
2553 - ปัจจุบนั  รองประธานคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจ าหน่าย (จีน) 
2553 - ปัจจุบนั  รองประธานคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน) 
2553 - ปัจจุบนั  รองประธานคณะกรรมการ บริษทั Shanghai Kinghill จ ากดั 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพีพีซี จ ากดั 
2550 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการอาวโุส บริษทั Chia Tai (China) Investment จ ากดั 
2550 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการอาวโุส บริษทั CP Lotus Corporation จ ากดั 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิเทสโกเ้พ่ือไทย 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Chia Tai C.P. Technology (Beijing) 

Company Limited 



หนา้ 7 ของจ านวน 13 หนา้ 

ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 
ปัจจุบนั คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ สถาบนัพฒันาผูน้ า เครือเจริญโภคภณัฑ ์
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทรู ซีเจ ครีเอชัน่ส์ จ ากดั 
2563 - ต.ค. 2564 กรรมการ บริษทั ซี.พี.รีเทล โฮลด้ิง จ ากดั 
2559 - 2560 รองประธานกรรมการ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 

 

การเข้าประชุมในปี 2564:  
การประชุมผูถื้อหุน้ 2/2 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 13/13 คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษทัย่อย: ไม่มี 
  



หนา้ 8 ของจ านวน 13 หนา้ 

4. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์  

 

 

 

อายุ: 75 ปี 
สัญชาต:ิ ไทย 
ต าแหน่ง กรรมการ 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ: ถือผา่นบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ จ านวน 32,047 หุน้ 
ความสัมพันธ์กบักรรมการ/ผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 5 กรกฎาคม 2556 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 8 ปี 9 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ  สาขาวิชาเกษตรศาสต ร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
 ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ   สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร                       
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัรบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการ 
พระนคร 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษทัไทย (IOD): 

 ปี 2560  Risk Management Program for Corporate Leaders 
 ปี 2560  Corporate Governance for Executives  
 ปี 2548  Director Accreditation Program (DAP) 
 ปี 2544  Director Certification Program (DCP) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน: 

3 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 

11 แห่ง 

ประสบการณ์การท างาน: 

ในกจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
พ.ย. 2564 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาเพ่ือความ

ยัง่ยืน 
 
 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
(มหาชน) 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร  

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ  

รองประธานกรรมการ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
2555 - พ.ย. 2564 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันา

อยา่งย ัง่ยืน 
 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
(มหาชน) 2560 - พ.ย. 2564 กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

2546 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ประธานคณะผูบ้ริหาร 

 

ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 
มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โลตสัส์ สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานอาวโุส บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ซี.พี. เมอร์แซนไดร่ิง จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี-เมจิ จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย 

จ ากดั 
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2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั 
 

รองประธาณกรรมการ และ กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

บริษทั ซีพี โภคภณัฑ ์จ ากดั 
 

2563 - ต.ค 2564 กรรมการ บริษทั ซี.พี. รีเทล โฮลด้ิง จ ากดั  
2548 - 2560 รองประธานกรรมการ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 

 

การเข้าประชุมในปี 2564:  
การประชุมผูถื้อหุน้  2/2 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 13/13 คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษทัย่อย: ไม่มี 
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5. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์  

 

อายุ: 68 ปี 
สัญชาต:ิ ไทย 
ต าแหน่ง กรรมการและ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ: 51,628 หุน้ 
ความสัมพันธ์กบักรรมการ/ผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 5 กรกฎาคม 2556 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 8 ปี 9 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาโทสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรีสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษทัไทย (IOD): 

 ปี 2561   Rising above Disruptions: A Call for Action 
 ปี 2559   Ethical Leadership Program 
 ปี 2559    IT Governance 
 ปี 2550    Role of the Compensation Committee  
 ปี 2549    Board Performance Evaluation  
 ปี 2549    DCP Refresher 
 ปี 2546    Company Secretary 
 ปี 2544   Director Certification Program (DCP) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษทัจดทะเบียนในปัจจุบัน: 

3 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 

17 แห่ง 

ประสบการณ์การท างาน: 

ในกจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
ต.ค.2564 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาล บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
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ในกจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2559 -                      
พ.ย. 2560 

กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 
2544 - ปัจจุบนั รองประธานส านกัการเงิน บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั  
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพีพีซี จ ากดั (มหาชน)  
พ.ค 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไอคอนสยาม จ ากดั 
พ.ค 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์  

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
พ.ค 2554 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์  
เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

พ.ค 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เจา้พระยาริเวอร์  
โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

ก.ย.2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอสเซนด ์กรุ๊ป จ ากดั  
พ.ค.2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จ ากดั 
มี.ค.2550 - ปัจจุบนั กรรมการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเอชที จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง  

(ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ย.2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยาม ริเวอร์ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย ฟรีวิลล ์จ ากดั 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
ปัจจุบนั กรรมการ Lotus Distribution Investment Limited 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โลตสัส์ สโตร์ส (ประเทศไทย)  

จ ากดั 
มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
2563 - ต.ค. 2564 กรรมการ บริษทั ซี.พี. รีเทล โฮลด้ิง จ ากดั 
2546 - 2559 กรรมการ ธนาคาร วีนาสยาม จ ากดั  

(ประเทศเวียดนาม) 
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ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
2542 - 2559  กรรมการ บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จ ากดั 

(มหาชน) 

 
การเข้าประชุมในปี 2564:                    

การประชุมผูถื้อหุน้ 2/2 คร้ัง  
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 13/13 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2/2 คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษทัย่อย: ไม่มี 

 


