
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 1 ของจาํนวน 11 หนา้ 

 

ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการทีอ่อกตามวาระจํานวน 5 คน 

1. ดร. ชัยวฒัน์ วบูิลย์สวสัดิ์  

 

 

อายุ: 

 

72 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/  

กรรมการตรวจสอบ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 5 ปี 9 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

⋅ ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์, Massachusetts Institute of Technology 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2549 Director Certification Program (DCP) 

⋅ ปี 2547 Director Accreditation Program (DAP) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

2 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 2 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการความ

รับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื/ กรรมการอิสระ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2553 - ส.ค. 2559 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

2553 - ก.ค. 2559 กรรมการตรวจสอบ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ หน่วยงานอืน่ ๆ 

2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2558 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายเศรษฐกิจ 

 

 

การเข้าประชุมในปี 2561 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                 1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                              7/7 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              4/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   2/2 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 3 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  

 

อายุ: 66 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการ/ รองประธานกรรมการท่ี 1/  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 5 ปี 9 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ ประกาศนียบตัรพาณิชยศาสตร์ โรงเรียนอสัสัมชญัพาณิชย ์

⋅ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

⋅ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

⋅ ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ธ - 

เชียงใหม ่

⋅ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

⋅ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2549 The Role of Chairman  

⋅ ปี 2543 Director Certification Program (DCP) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

2 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

1 แห่ง 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 4 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

 ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการท่ี 1 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2533 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ หน่วยงานอืน่ ๆ 

2533 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

ปัจจุบนั นายกสมาคมปัญญาภิวฒัน์  

ปัจจุบนั กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

ปัจจุบนั ประธานสมาพนัธ์หมากลอ้มจีนโลก  

ปัจจุบนั นายกสมาคมกีฬาหมากลอ้มแห่ง

ประเทศไทย 

 

 

การเข้าประชุมในปี 2561 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                 1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                              7/7 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ                2/2 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 

 

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 5 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

3. นายณรงค์ เจียรวนนท์   

 

อายุ: 53 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 5 ปี 9 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา Business Administration, 

New York University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

⋅ ห ลั ก สู ต ร  Advance Management Program : Transforming Proven 

Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

⋅ ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

⋅ หลักสูตร Systematic Innovation of Products, Processes and Services, 

MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2550 Director Accreditation Program (DAP) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

3 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

15 แห่ง 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 6 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

2556 - ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ หน่วยงานอืน่ ๆ 

2560 - ปัจจุบนั รองประธานอาวุโส บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทรู วชิัน่ส์ กรุ๊ป จาํกดั 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั Shanghai Litai Logistics จาํกดั 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส เอม็ ทรู จาํกดั 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซิเดนซ์             

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไอคอนสยาม จาํกดั 

2553 - ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

2553 - ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (ไทย) 

2553 - ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (จีน) 

2553 - ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน) 

2553 - ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ บริษทั Shanghai Kinghill จาํกดั 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั 

2550 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการอาวโุส บริษทั Chia Tai (China) Investment จาํกดั 

2550 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการอาวโุส บริษทั CP Lotus Corporation จาํกดั 

2559 - 2560 รองประธานกรรมการ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 
 

การเข้าประชุมในปี 2561 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                 1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                              4/7 คร้ัง 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 7 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 8 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

4. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ 

 

 

อายุ: 72 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง กรรมการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 5 ปี 9 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ ปริญญาวทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์    

⋅ ปริญญาวทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

⋅ ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

⋅ ปริญญาวทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยอีาหาร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

⋅ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

⋅ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวชิาเทคโนโลย ี          

การอาหาร มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

⋅ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

⋅ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์         

การอาหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

⋅ ประกาศนียบตัรบญัชี สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต        

พณิชยการพระนคร 

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 9 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

⋅ ปี 2544 Director Certification Program (DCP)  

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

3 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

1 แห่ง 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

1 มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

2546 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ ประธาน

คณะผูบ้ริหาร 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ หน่วยงานอืน่ ๆ 

19 ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานอาวุโส บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

2548 - 2560 รองประธานกรรมการ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 
 

การเข้าประชุมในปี 2561 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                   1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                                6/7 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 10 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

5. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ 

 

 

 

 

อายุ: 66 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง กรรมการ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 5 ปี 9 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅  ปริญญาตรีสาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

⋅ ปริญญาโทสาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย: 

⋅ 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) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

3 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

3 แห่ง 

 

  

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 11 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาล บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ส.ค. 2559 -             

พ.ย. 2560 

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบนั  รองประธานสาํนกัการเงิน บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน) 

2546 - 2559 กรรมการ ธนาคาร วนีาสยาม จาํกดั (ประเทศเวยีดนาม) 

2542 - 2559 กรรมการ บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 

การเข้าประชุมในปี 2561 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                  1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                               7/7 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ    2/2 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 

 

 

 

 


