ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
1. นายธนินท์

เจียรวนนท์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดับ 3

อายุ 75 ปี

• ตําแหน่งในบริษัท
: ประธานกรรมการ
• วันเริ่มต้นตําแหน่งกรรมการบริษทั
: 11 มีนาคม 2542
• วาระการดํารงตําแหน่ง
: วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 28 เมษายน 2543
วาระที่ 2 : 28 เมษายน 2543 – 29 เมษายน 2546
วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2546 – 28 เมษายน 2549
วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2549 – 23 เมษายน 2552
วาระที่ 5 : 23 เมษายน 2552 – 26 เมษายน 2555
วาระที่ 6 : 26 เมษายน 2555 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558
• การศึกษา
: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Shantou Secondary School ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Commercial School ประเทศฮ่องกง
• ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: 2548 Director Accreditation Program (DAP)
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน
: เป็นบิดาของนายสุภกิต เจียรวนนท์และนายณรงค์ เจียรวนนท์
• การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท คือ
 ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด(มหาชน)
 ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
3 กลุ่มบริษัท คือ
 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด
 ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัดและบริษัทในเครือ
 กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จํากัด(มหาชน)
กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ไม่มี
ผลประโยชน์กับบริษัท

• จํานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557
• การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

:
:

• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

:

4 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้
จํานวนหุ้นสามัญ 1,531,476 หุ้น
คิดเป็น 0.01705% ของทุนชําระแล้ว
กรรมการ

2. นายก่อศักดิ์

ไชยรัศมีศักดิ์

อายุ 62 ปี

• ตําแหน่งในบริษัท
: รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
• วันเริ่มต้นตําแหน่งกรรมการบริษทั
: 11 มีนาคม 2542
• วาระการดํารงตําแหน่ง
: วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 28 เมษายน 2543
วาระที่ 2 : 28 เมษายน 2543 – 29 เมษายน 2546
วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2546 – 28 เมษายน 2549
วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2549 – 23 เมษายน 2552
วาระที่ 5 : 23 เมษายน 2552 – 26 เมษายน 2555
วาระที่ 6 : 26 เมษายน 2555 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558
• การศึกษา
: ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนอร์ธ เชียงใหม่
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: 2543 Director Certification Program (DCP)
2549 The Role of Chairman
• ประสบการณ์
: 2526 - 2530 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (การค้าระหว่างประเทศ)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (ประจําฮ่องกง)
2522 - 2526 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพการประมง จํากัด
บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จํากัด

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน
: ไม่มี
• การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท คือ
 รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการบริหาร
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท และ 7 สถาบัน คือ
 รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
 ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
 กรรมการสมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ (IGF)
 นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์
 นายกสมาคมมิตรภาพไทย – เกาหลี
 กรรมการมูลนิธิอุทยานธรรม
กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ไม่มี
ผลประโยชน์กับบริษัท
• จํานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 : 6 ครั้งจากทัง้ หมด 6 ครัง้
• การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
: จํานวนหุ้นสามัญ 8,478,661 หุ้น
คิดเป็น 0.09438% ของทุนชําระแล้ว
• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการ

3.

นายสุภกิต เจียรวนนท์

อายุ 51 ปี

• ตําแหน่งในบริษัท
: กรรมการ
• วันเริ่มต้นตําแหน่งกรรมการบริษทั
: 15 สิงหาคม 2546
• วาระการดํารงตําแหน่ง
: วาระที่ 1 : 15 สิงหาคม 2546 – 28 เมษายน 2549
วาระที่ 2 : 28 เมษายน 2549 – 23 เมษายน 2552
วาระที่ 3 : 23 เมษายน 2552 – 26 เมษายน 2555
วาระที่ 4 : 26 เมษายน 2555 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558
• การศึกษา
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
New York University, USA
• ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน
: เป็นบุตรชายนายธนินท์ เจียรวนนท์และเป็นพี่ชายนายณรงค์ เจียรวนนท์
• การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท คือ
 กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
 กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
35 บริษัท คือ
 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จํากัด(มหาชน)
 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จํากัด(มหาชน)
 ประธานบริหาร บริษัท ยูทีวี เคเบิล้ เน็ตเวอร์ค
 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เจียไต๋ แลนด์ โฮลดิ้ง จํากัด
 ประธานคณะกรรมการ
บริษัท เจียไต๋ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนสเม้นท์ จํากัด
 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เจียไต๋ เรียล เอสเตรส กรุ๊ป จํากัด
 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฟอร์จูน ลิสซิ่ง จํากัด
 ประธานคณะกรรมการ บริษัท แมส เจียน อินเวสเม้นท์ จํากัด
 ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ปักกิง่ โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เชนส์ สโตร์ จํากัด
 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เจียไต๋ โลตัส (เซี่ยงไฮ้) จํากัด

 ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสเอ็ม ทรู จํากัด
 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซีพี ไบร์ท โฮลดิ้ง
 ประธานกรรมการร่วม
บริษัท เซี่ยงไฮ้ คิงฮิวล์ – ซุปเปอร์แบรนด์มอล์ จํากัด
 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จํากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จํากัด
 รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจําหน่าย (ไทย)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจําหน่าย(จีน)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน(จีน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซี่ยงไฮ้ โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เชนส์ สโตร์ จํากัด
 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น
 รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม(จีน)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
 รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
 รองประธาน บริษัท เจียไต๋ อินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์ จํากัด
 รองประธาน บริษัท เจียไต๋ วิชั่น จํากัด
 รองประธาน บริษัท เซี่ยงไฮ้ ฟอร์จูน เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
 รองประธาน บริษัท เจียไต๋ เทรดดิง้ (ปักกิ่ง) จํากัด
 รองประธาน กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดนิ (ไทย)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
 กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด
 กรรมการ บริษัท เจียไต๋ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์ จํากัด
 กรรมการ บริษัท เจียไต๋ กรุ๊ป จํากัด
 กรรมการ บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จํากัด
 กรรมการ บริษัท ฟอร์จูน เซี่ยงไฮ้ จํากัด
 กรรมการ บริษัท โลตัส ซีพีเอฟ(จีน) อินเวสเม้นท์ จํากัด
 กรรมการ บริษัท ผิง อัน อินชัวรันช์ (กรุ๊ป) ออฟ ไชน่า
กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท

ไม่มี

• จํานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557
• การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

:
:

• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

:

3 ครั้งจากทัง้ หมด 6 ครัง้
จํานวนหุ้นสามัญ 222,396 หุ้น
คิดเป็น 0.00248 % ของทุนชําระแล้ว
กรรมการ

4.

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

อายุ 69 ปี

• ตําแหน่งในบริษัท
: กรรมการ
• วันเริ่มต้นดําแหน่งกรรมการบริษทั
: 11 สิงหาคม 2548
• วาระการดํารงตําแหน่ง
: วาระที่ 1 : 11 สิงหาคม 2548 – 26 เมษายน 2550
วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2550 – 28 เมษายน 2553
วาระที่ 3 : 28 เมษายน 2553 – 26 เมษายน 2555
วาระที่ 4 : 26 เมษายน 2555 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558
• การศึกษา
: ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: 2544 Director Certification Program (DCP)
2548 Director Accreditation Program (DAP)
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน
: • การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2 บริษัท คือ
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด(มหาชน)
 กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท

1 บริษัทและ 1 สถาบัน คือ
 รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
 นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย
ไม่มี

• จํานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557
• การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

:
:
:

5 ครั้งจากทัง้ หมด 6 ครัง้
จํานวนหุ้นสามัญ 0 หุ้น
กรรมการ

5.

นายธานินทร์ บูรณมานิต

อายุ 51 ปี

• ตําแหน่งในบริษัท
: กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• วันเริ่มต้นดําแหน่งกรรมการบริษทั
: 28 เมษายน 2553
• วาระการดํารงตําแหน่ง
: วาระที่ 1 : 28 เมษายน 2553 – 26 เมษายน 2555
วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2555 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558
• การศึกษา
: ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: 2553 Director Certification Program (DCP)
: 2555 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฏิบัติการและสายงาน
• ประสบการณ์
ทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2550 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาดและสายงานปฏิบัติการ
บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด (มหาชน)
2542 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด และสายงานปฏิบัติการ
บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด (มหาชน)
2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด(มหาชน)
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน
: • การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ไม่มี
ผลประโยชน์กับบริษัท
• จํานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557
• การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

:
:

6 ครั้งจากทัง้ หมด 6 ครัง้
จํานวนหุ้นสามัญ 277,453 หุ้น
คิดเป็น 0.00309 % ของทุนชําระแล้ว

• ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

:

กรรมการ

