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Board Industry Experience  

Board Member Current Position Experienced Position 
Education and Industry Work Experience  

(based on GICs Level 1) 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
1. นายสภุกิต เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ 

 
ประธานกรรมการบรหิาร  
บรษัิท ทรู วิชั่นส ์กรุป๊ จ ากดั  

Education / Training : 
• ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาการบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• ปรญิญาตร ีสาขาวชิาบรหิารธุรกิจและรฐักิจ มหาวิทยาลยันิวยอรก์ 
สหรฐัอเมรกิา 
 

Role and Expertise : 
คณุสภุกิต เจียรวนนท ์มีบทบาทในธุรกิจคา้ปลกีในประเทศไทยตัง้แตปี่ 2546  
เคยไดร้บัมอบหมายใหด้แูลการลงทนุขนาดใหญ่ของเครอืเจรญิโภคภณัฑแ์ละ
ธุรกิจคา้ปลกีในประเทศจีน ท าใหไ้ดร้บัความไวว้างใจใหด้  ารงต าแหนง่
กรรมการบรษัิท ตัง้แตปี่ 2546-ปัจจบุนั 
 

2. นายศุภุชยั เจียรวนนท ์ รองประธานกรรมการ/ 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลง
นามผูกูพนับรษัิทตาม
หนงัสอืรบัรอง/ 
กรรมการก าหนด
คา่ตอบแทนและสรรหา
กรรมการ 

• ประธานสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ประเทศไทย  
 
• ที่ปรกึษาสมาคมอเีลริน์นิง  
แหง่ประเทศไทย 

Education / Training : 
• ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาบรหิารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
• ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาการตลาด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
• ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาสือ่สารมวลชน 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยับอสตนั 
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Board Member Current Position Experienced Position 
Education and Industry Work Experience  

(based on GICs Level 1) 
สหรฐัอเมรกิา 
 

Role and Expertise : 
คุณศุภชัย เจียรวนนท ์ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ประธานคณะผูบ้ริหาร เครือ
เจริญโภคภณัฑ ์ซึ่งเป็นกลุม่ธุรกิจชัน้น าทัง้ในประเทศไทยและทวีปเอเชีย เป็น
ผูม้ีบทบาทส าคญัในการบริหารงานและขบัเคลื่อนยทุธศาสตรท์างธุรกิจของ
เครือเจริญโภคภณัฑ ์ซึ่งด าเนินธุรกิจหลายประเภท อาทิ การผลิตอาหารและ
สินคา้เกษตร ธุรกิจคา้ปลีก และธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงสง่เสรมิการ
วิจยัและการพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ ดา้นอาหารและสขุภาพ, 
หุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์, ระบบอตัโนมตัิ และระบบโลจิสติกส  ์ และการ 
ปรับสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต, ระบบการบริหารจดัการ, การตลาด และ
การบริการลกูคา้ ท าใหไ้ดร้บัความไวว้างใจใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
ตัง้แตปี่ 2562-ปัจจบุนั 

3. นายอดเิรก ศรปีระทกัษ ์ กรรมการ/ 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลง
นามผกูพนับรษัิทตาม
หนงัสอืรบัรอง 

- กรรมการผูจ้ดัการกลุม่ธุรกิจการเกษตร
อตุสาหกรรมเขตประเทศไทย สาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวียตนามสหภาพเมียนมารแ์ละ
ราชอาณาจกัรกมัพชูา บรษัิท เจรญิโภค
ภณัฑอ์าหาร  จ ากดั (มหาชน)  
 

Education / Training :  
- บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์(การจดัการ) 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
- ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาวชิาเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง 
- ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาวชิาวิทยาศาสตรก์ารอาหาร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- วิทยาศาสตรด์ษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้
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Board Member Current Position Experienced Position 
Education and Industry Work Experience  

(based on GICs Level 1) 
- นายกกิตตมิศกัดิ ์
สมาคมผูผ้ลติไก่เพื่อสง่ออกไทย  

- เศรษฐศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- วิทยาศาสตรด์ษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์- วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

Role and Expertise : ประสบการณก์ารท างาน 
คุณอดิเรก ศรีประทกัษ์ มีประสบการณม์ากมายในการบริหารงานธุรกิจคา้
ปลีกอาหาร รวมถึงผลิตภณัฑอ์ปุโภคบริโภคที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงไดร้บัผิดชอบ
ดูแลการขยายสาขา รา้นคา้ปลีกอาหาร ภายใตแ้บรนด์ CP Freshmart ดูแล
การเติบโตทางธุรกิจ ตลอดจนไดร้บัความไวว้างใจใหด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร
ในหลากหลายหน่วยธุรกิจภายใตก้ลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล ์ ท าใหไ้ดร้บัความ
ไวว้างใจใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท ตัง้แตปี่ 2548-ปัจจบุนั 

 4. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ/ 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลง
นามผกูพนับรษัิทตาม
หนงัสอืรบัรอง 

- ผูบ้รหิารบรษัิท C.P. Lotus Corporation 
ประเทศจีน  
 

- กรรมการบรหิาร บรษัิท ทรู คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน)  

Education / Training : 
• Systematic Innovation of Products, Processes and Services, 
MIT Sloan Executive Education 
• ปรญิญาดษุฎีบณัฑ ิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
• Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into 
Global Executives, Harvard Business School, Harvard University 
• ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตรบณัฑ ิต สาขาวชิา Business Administration, 
New York University, USA 
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Board Member Current Position Experienced Position 
Education and Industry Work Experience  

(based on GICs Level 1) 
Role and Expertise : 
คณุณรงค ์เจียรวนนท ์เป็นผูท้ี่มีความรอบรูแ้ละประสบการณด์า้นการจดัการ
และพฒันาธุรกิจคา้ปลกีทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท าใหไ้ดร้บัความ
ไวว้างใจใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท  
ตัง้แตปี่ 2542-ปัจจบุนั 
 

5. นายประเสรฐิ จารุพนิช กรรมการ/ 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลง
นามผกูพนับรษัิทตาม
หนงัสอืรบัรอง 

ผูบ้รหิารบรษัิท ซี.พี. เซเวน่อีเลฟเวน่ จ ากดั 
(มหาชน)  

Education / Training : 
• Program for Management Development (PMD), Harvard Business 
School 
• ปรญิญาเอก Industrial Engineering and Management, Oklahoma 
State University 
• ปรญิญาโท Computer Science, University of Missouri at Rolla 
• ปรญิญาตร ีComputer Science, University of Missouri at Rolla 
 

Role and Expertise : 
คณุประเสรฐิ จารุพนิช  รว่มงานกบัเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์  เมื่อปี 2521  
เป็นผูบ้กุเบิกธุรกิจการตลาดและการจดัจ าหนา่ยของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
บรหิารงานดา้นการกระจายการลงทนุในธุรกิจคา้ปลกี ท าใหไ้ดร้บัความ
ไวว้างใจใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการ บรษัิท ตัง้แตปี่ 2542-ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
1. ศ.(พิเศษ) ประสพสขุ บุญุเดช กรรมการอิสระ/ - อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลทรพัยส์นิทาง

ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ  

Education / Training : 
• วิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 10 
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Board Member Current Position Experienced Position 
Education and Industry Work Experience  

(based on GICs Level 1) 
ประธานกรรมการ
ก ากบัดูแูลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล 

• หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัรไทย วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 41 
• เนติบณัฑิตองักฤษ ส านกัลนิคอลน์อินน ์
• เนติบณัฑิต ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 
• ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

Role and Expertise : 
ศ.(พิเศษ) ประสพสขุ บุญุเดช  มีประสบการณท์างดา้นการบรหิาร เคยด ารง
ต าแหนง่อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง
ประเทศ ในปี 2544  ซึง่ประสบการณด์งักลา่วเก่ียวขอ้งโดยตรงและส าคญัตอ่
ภาคคา้ปลกี (Consumer Staples Sector) กลุม่อตุสาหกรรมคา้ปลกีอาหาร
และสนิคา้อปุโภคบรโิภค (Food & Staples Retailing Industry Group) ใน
การวางแผน ปรบักระบวนการเพือ่รองรบักฎหมายใหมท่ี่ออกมาและ
เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิท ชว่ยสนบัสนนุการบรรลเุปา้หมาย 
ธรรมาภิบาลและตอ่ตา้นการทจุรติ ท าใหไ้ดร้บัความไวว้างใจใหด้  ารงต าแหนง่
กรรมการบรษัิท ตัง้แตปี่ 2559-ปัจจบุนั  
 

2. พล.ต.อ. พชัรวาท      
วงษ์สวุรรณ 

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทน
และสรรหากรรมการ/ 

-กรรมาธิการการยตุิธรรม  
  การต ารวจและสทิธิมนษุยชน 
  (ปี 2549) 
-ผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาต ิ  
 (ปี 2551-2552) 

Education / Training : 
• หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐั เอกชน และการเมือง (วปม.) รุน่ 2 
• ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (พฒันาสงัคม) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
• นกัเรยีนนายรอ้ยต ารวจ รุน่ท่ี 25 เนติบณัฑติ ส านกัอบรมศกึษากฎหมาย
แหง่เนติบณัฑิตยสภา 
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Board Member Current Position Experienced Position 
Education and Industry Work Experience  

(based on GICs Level 1) 
ประธานกรรมการ
ก ากบัดูแูลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล 

 
 

Role and Expertise : 
พล.ต.อ. พชัรวาท วงษ์สวุรรณ มปีระสบการณด์า้นความมั่นคงและการ
พฒันาสงัคม  มีบทบาทส าคญัในการใหค้  าปรกึษา แนะน าเก่ียวกบันโยบาย
ภาครฐัที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ รวมถึงงานชมุชนสมัพนัธ ์
ครอบคลมุเรือ่งการบรหิารความปลอดภยั เพื่อรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีกบั
ชมุชนและสงัคม ใหก้บั บรษัิท เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็น
บรษัิทในภาคคา้ปลกี (Consumer Staples Sector) กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร 
เครือ่งดื่ม และยาสบู (Food ,Beverage& Tobacco Industry Group)ท าให้
ไดร้บัความไวว้างใจใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท   ตัง้แตปี่ 2556-ปัจจบุนั 
 

3. นายผดุงุ เตชะศรนิทร ์ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /กรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทน
และสรรหากรรมการ/
ประธานกรรมการ
ก ากบัดูแูลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล  

-กรรมการผูอ้  านวยการ ธนาคารนครหลวง
ไทย จ ากดั (มหาชน)  
(ปี 2538-2541) 
-รองผูจ้ดัการทั่วไป บรรษัทเงินทนุ
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
(ปี 2537-2538) 

Education / Training : 
• ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

Role and Expertise : 
นายผดุงุ เตชะศรนิทร ์ มีประสบการณก์ารท างานในภาคการเงิน(Financials 
Sector) กลุม่อตุสาหกรรมธนาคาร (Bank Industry Group) เคยด ารง
ต าแหนง่รองผูจ้ดัการทั่วไป บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และ 
กรรมการผูอ้  านวยธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) มีประสบการณ์
ดา้นการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีดิจิทลัสารสนเทศ และความมั่นคง
ปลอดภยัทางไซเบอรข์องธนาคาร ซึง่ประสบการณด์งักลา่วเก่ียวขอ้งโดยตรง
และส าคญัตอ่ภาคคา้ปลกี (Consumer Staples Sector) กลุม่อตุสาหกรรม
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Board Member Current Position Experienced Position 
Education and Industry Work Experience  

(based on GICs Level 1) 
คา้ปลกีอาหารและสนิคา้อปุโภคบรโิภค (Food & Staples Retailing 
Industry Group) ในการเปลีย่นแปลงสูย่คุดจิิทลั รวมถงึสนบัสนนุการบรรลุ
กลยทุธ ์Digital Transformation O20 ของบรษัิท ในการใหค้  าปรกึษา และ
ค าแนะน าการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร รวมถึงก ากบั
ดแูลการใชเ้ทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร ์ท าใหไ้ดร้บัความ
ไวว้างใจใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท ตัง้แตปี่ 2542-ปัจจบุนั 

4. นายปรดี ีบุญุยงั กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

-อธิบดีกรมศลุกากร  
  (ปี 2539-2540) 

Education / Training : 
• ปรญิญาโทสายงานกฎหมาย มหาวิทยาลยัเยล สหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตรนีิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• ปรญิญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครฐัรว่มเอกชน 
รุน่ท่ี 3 (ปรอ. 3)  
 

Role and Expertise : 
นายปรดีี บญุยงั มีประสบการณเ์ก่ียวกบักฎหมายและภาษีอากร และการให้
สทิธิประโยชนท์างศลุกากรเพื่อสง่เสรมิการคา้ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบั
ภาคอตุสาหกรรม (Industrial Sector) กลุม่อตุสาหกรรมขนสง่ 
(Transportation Industry Group) ทางทะเล ซึง่ประสบการณด์งักลา่ว
เก่ียวขอ้งโดยตรงและส าคญัตอ่ภาค     คา้ปลกี (Consumer Staples Sector) 
กลุม่อตุสาหกรรมคา้ปลกีอาหารและสนิคา้อปุโภคบรโิภค (Food & Staples 
Retailing Industry Group) ในการใหค้  าปรกึษา และค าแนะน าตอ่นโยบาย
ในการวางแผนภาษีอากรและการปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายในแตล่ะพืน้ท่ี
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Board Member Current Position Experienced Position 
Education and Industry Work Experience  

(based on GICs Level 1) 
ด าเนินการของบรษัิท ท าใหไ้ดร้บัความไวว้างใจใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการ
บรษัิท ตัง้แตปี่ 2542-ปัจจบุนั 

5. นางน า้ผึง้ วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

-ไมม่ี- Education / Training : 
• ปรญิญาโท M.B.A. Finance, Oklahoma State University, USA 
• ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 

Role and Expertise : 
นางน า้ผึง้ วงศส์มิทธ์ิ มีประสบการณก์ารท างานในภาคการเงิน(Financials 
Sector) กลุม่อตุสาหกรรมธนาคาร (Bank Industry Group) ดา้นบรหิาร
ความเสีย่ง บรษัิท บรหิารสนิทรพัยส์ขุมุวิท จ ากดั ซึง่ประสบการณด์งักลา่ว
เก่ียวขอ้งโดยตรงและส าคญัตอ่ภาคคา้ปลกี (Consumer Staples Sector) 
กลุม่อตุสาหกรรม   คา้ปลกีอาหารและสนิคา้อปุโภคบรโิภค (Food & Staples 
Retailing Industry Group) ในการใหค้  าปรกึษา และค าแนะน า ท าใหไ้ดร้บั
ความไวว้างใจใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท ตัง้แตปี่ 2561-ปัจจบุนั 

6. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ ์
กิตยารกัษ ์

กรรมการอิสระ  ผูอ้  านวยการ สถาบนัเพื่อการยตุธิรรม
แหง่ประเทศไทย  
(องคก์รมหาชน) 

 กรรมการเนติบณัฑติยสภา 
 

Education / Training : 
 ปรญิญาเอก ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์(สาขาบรหิารจดัการ), Radboud 

University เนเธอรแ์ลนด ์

 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 18/2015 สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการ บรษัิทไทย 

 หลกัสตูร Cyber Security, Cyber Resilience & Privacy Risk   in the 
Era of Digital Transformation 
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Board Member Current Position Experienced Position 
Education and Industry Work Experience  

(based on GICs Level 1) 
Role and Expertise : 
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ ์กิตยารกัษ ์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมายมี
ประสบการณก์ารท างานในดา้นการพฒันากระบวนการยตุิธรรมทางอาญา 
และสง่เสรมิหลกันิติธรรมตอ่ผูต้อ้งขงัหญิง อีกทัง้ยงัท าหนา้ที่รว่มขบัเคลือ่น
ประเด็นส าคญัตา่งๆ ในเวทีระหวา่งประเทศ เช่น หลกันิติธรรม การพฒันา 
สทิธิมนษุยชน สนัติภาพ และความมั่นคงในฐานะผูอ้  านวยการ สถาบนัเพื่อ
การยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย (องคก์รมหาชน) ซึง่ประสบการณด์งักลา่ว
เก่ียวขอ้งโดยตรงและส าคญัตอ่ภาคคา้ปลกี (Consumer Staples Sector) 
กลุม่อตุสาหกรรมคา้ปลกีอาหารและสนิคา้อปุโภคบรโิภค (Food & Staples 
Retailing Industry Group) ในการใหค้  าปรกึษา และค าแนะน าตอ่การปฏิบตัิ
ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายในแตล่ะพืน้ท่ีด าเนินการของบรษัิท ท าใหไ้ดร้บัความ
ไวว้างใจใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท ในปี 2564 

Remark: - Based on GICS Level1 classification, Food & Staples Retailing Industry is in Consumer Staples Sector. 


