(เอกสารแนบ)

Board Industry Experience
Board Member

Current Position

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
1. นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ

Experienced Position

Education and Industry Work Experience
(based on GICs Level 1)

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Education / Training :
ทรู วิชนั ่ ส์ กรุป๊ จากัด
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ มหาวิทยาลัยนิ วยอร์ก
สหรัฐอเมริกา

Role and Expertise :
คุณสุภกิต เจียรวนนท์ มีบทบาทในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2546
เคยได้รบั มอบหมายให้ดูแลการลงทุนขนาดใหญ่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์และธุรกิจ
ค้าปลีกในประเทศจีน ทาให้ได้รบั ความไว้วางใจให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ตั้งแต่ปี 2546-ปั จจุบนั
2. นายศุุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ/ • ประธานสภาดิจิทลั เพื่อ
Education / Training :
กรรมการผูม้ ีอานาจลง เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศ • ปริญญาบริหารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ไทย
นามผููกพันบริษัทตาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสือรับรอง/
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด
• ที่ปรึกษาสมาคมอีเลิรน์ นิ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แห่งประเทศไทย
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(เอกสารแนบ)
กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ

3. นายอดิเรก
ศรีประทักษ์

กรรมการ/
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันบริษัทตาม
หนังสือรับรอง

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
Role and Expertise :
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ ง ประธานคณะผูบ้ ริหาร เครือเจริญ
โภคภัณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ชั้น น าทั้ง ในประเทศไทยและทวี ป เอเชี ย เป็ นผู ้มี
บทบาทสาคัญในการบริหารงานและขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ท างธุ รกิ จ ของเครื อ
เจริญโภคภัณฑ์ ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิจหลายประเภท อาทิ การผลิตอาหารและสิ น ค้า
เกษตร ธุ รกิจค้าปลีก และธุ รกิจสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงส่งเสริมการวิจยั และ
การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านอาหารและสุขภาพ, หุ่นยนต์และ
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ , ระบบอัตโนมัติ และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ และการปรับ สู่ก ารเป็ น
องค์ ก รดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ส ามารถวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
กระบวนการผลิต, ระบบการบริหารจัดการ, การตลาด และการบริการลูกค้า ทา
ให้ได้รบั ความไว้วางใจให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2562-ปั จจุบนั
- กรรมการผูจ้ ดั การกลุ่มธุรกิจ Education / Training :
การเกษตรอุตสาหกรรมเขต
- บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ประเทศไทย สาธารณรัฐสังคม มงคลสุวรรณภูมิ
นิ ยมเวียตนามสหภาพเมียนมาร์ - ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่
และราชอาณาจักรกัมพูชา บริษัท ฟ้ าหลวง
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
(มหาชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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(เอกสารแนบ)
- นายกกิตติมศักดิ์
สมาคมผูผ้ ลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

4. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ/
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันบริษัทตาม
หนังสือรับรอง

- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Role and Expertise : ประสบการณ์การทางาน
คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ มีประสบการณ์มากมายในการบริหารงานธุ รกิจค้าปลีก
อาหาร รวมถึงผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้อง คุณอดิเรกเคยได้รบั แต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ัดการกลุ่มธุ รกิจการเกษตรอุตสาหกรรมเขตประเทศ
ไทย สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียตนาม สหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา
ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง ใน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) โดย
รับผิ ดชอบดูแลการขยายสาขาร้านค้าปลีกอาหาร ภายใต้แบรนด์ CP Freshmart
ดูแลการเติบโตทางธุ รกิจ ตลอดจนได้รบั ความไว้วางใจให้ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหาร
ในหลากหลายหน่ วยธุรกิจภายใต้กลุ่ม ธุรกิจ ซีพี ออลล์ ทาให้ได้รบั ความไว้วางใจ
ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2548-ปั จจุบนั
- ผูบ้ ริหารระดับสูงในบริษัท C.P. Education / Training :
Lotus Corporation ประเทศจีน • Systematic Innovation of Products, Processes and Services,
MIT Sloan Executive Education
- กรรมการบริหาร บริษัท ทรู
• ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
รามคาแหง
• Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global
Executives, Harvard Business School, Harvard University
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(เอกสารแนบ)
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา Business Administration, New
York University, USA

5. นายประเสริฐ จารุพนิ ช กรรมการ/
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันบริษัทตาม
หนังสือรับรอง

ผูบ้ ริหารระดับสูงในบริษัท
ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จากัด
(มหาชน)

Role and Expertise :
คุณณรงค์ เจียรวนนท์ เป็ นผูท้ ี่มีความรอบรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการจัดการและ
พัฒนาธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เคยดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหาร
ระดับสูงในบริษัท C.P. Lotus Corporation ประเทศจีน จึงได้รบั ความไว้วางใจให้
ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2542-ปั จจุบนั
Education / Training :
• Program for Management Development (PMD), Harvard Business School
• ปริญญาเอก Industrial Engineering and Management, Oklahoma State
University
• ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri at Rolla
• ปริญญาตรี Computer Science, University of Missouri at Rolla
Role and Expertise :
คุณประเสริฐ จารุพนิ ช ได้เข้ามาร่วมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์เมื่อปี 2521 เป็ น
ผูบ้ ุกเบิกธุรกิจการตลาดและการจัดจาหน่ ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริหารงาน
ด้านการกระจายการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก เคยได้รบั ความไว้วางใจให้ดารง
ตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูงในบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
มาแล้วหลายแห่ง อีกทั้งยังเคยดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูงในบริษัท ซี.พี.
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(เอกสารแนบ)
เซเว่นอีเลฟเว่น จากัด (มหาชน) ทาให้ได้รบั ความไว้วางใจให้ดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2542-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
1. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข
บุุญเดช

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
กากับดููแลความยัง่ ยืน
และบรรษัทภิบาล

- อธิบดีผูพ้ ิพากษาศาลทรัพย์สิน Education / Training :
ทางปั ญญาและการค้าระหว่าง
• วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
ประเทศ
• หลักสูตรป้ องกันราชอาณาจักรไทย วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41
• เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ สานักลินคอล์นอินน์
• เนติบณ
ั ฑิต สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิ ติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Role and Expertise :
ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุุญเดช มีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร เคยดารง
ตาแหน่ งอธิบดีผูพ้ ิพากษาศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ ใน
ปี 2544 ซึ่งประสบการณ์ดงั กล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงและสาคัญต่อภาคค้าปลีก
(Consumer Staples Sector) กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภค
บริโภค (Food & Staples Retailing Industry Group) ในการวางแผน ปรับ
กระบวนการเพื่อรองรับกฎหมายใหม่ที่ออกมาและเกี่ยวเนื่ องกับการดาเนิ นธุรกิจ
ของบริษัท ช่วยสนับสนุ นการบรรลุเป้ าหมาย ธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
ทาให้ได้รบั ความไว้วางใจให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2559-ปั จจุบนั

2. พล.ต.อ. พัชรวาท
วงษ์สุวรรณ

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ

-กรรมาธิการการยุติธรรม
การตารวจและสิทธิมนุ ษยชน

Education / Training :
• หลักสูตรป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 2
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(เอกสารแนบ)
กาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ/
-ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ
ประธานกรรมการ
(ปี 2551-2552)
กากับดููแลความยัง่ ยืน
และบรรษัทภิบาล

3. นายผดุุง เตชะศรินทร์

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /กรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการ/
ประธานกรรมการ
กากับดููแลความยัง่ ยืน
และบรรษัทภิบาล

- กรรมการผูอ้ านวยการ
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด
(มหาชน) (ปี 2538-2541)
- รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ปี 2537-2538)

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• นักเรียนนายร้อยตารวจ รุ่นที่ 25 เนติบณ
ั ฑิต สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
Role and Expertise :
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ มีประสบการณ์ดา้ นความมัน่ คงและการพัฒนา
สังคม มีบทบาทสาคัญในการให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐที่อาจ
มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจ รวมถึงงานชุมชนสัมพันธ์ ครอบคลุมเรื่องการ
บริหารความปลอดภัย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชนและสังคม ให้กบั
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัทในภาคค้าปลีก
(Consumer Staples Sector) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
(Food ,Beverage& Tobacco Industry Group)ทาให้ได้รบั ความไว้วางใจให้ดารง
ตาแหน่ งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2556-ปั จจุบนั
Education / Training :
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Role and Expertise :
นายผดุุง เตชะศรินทร์ มีประสบการณ์การทางานในภาคการเงิน(Financials
Sector) กลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร (Bank Industry Group) เคยดารงตาแหน่ ง
รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ กรรมการผู ้
อานวยธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) มีประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบ
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(เอกสารแนบ)

4. นายปรีดี บุุญยัง

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

- อธิบดีกรมศุลกากร
(ปี 2539-2540)

ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั สารสนเทศ และความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ
ธนาคาร ซึ่งประสบการณ์ดงั กล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงและสาคัญต่อภาคค้าปลีก
(Consumer Staples Sector) กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภค
บริโภค (Food & Staples Retailing Industry Group) ในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค
ดิจิทลั รวมถึงสนับสนุ นการบรรลุกลยุทธ์ Digital Transformation O20 ของบริษัท
ในการให้คาปรึกษา และคาแนะนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กร รวมถึงกากับดูแลการใช้เทคโนโลยีและความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
ทาให้ได้รบั ความไว้วางใจให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2542ปั จจุบนั
Education / Training :
• ปริญญาโทสายงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3
(ปรอ. 3)
Role and Expertise :
นายปรีดี บุญยัง มีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายและภาษี อากร และการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางศุลกากรเพื่อส่งเสริมการค้า ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
(Industrial Sector) กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง (Transportation Industry Group)
ทางทะเล ซึ่งประสบการณ์ดงั กล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงและสาคัญต่อภาคค้าปลีก
(Consumer Staples Sector) กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภค
บริโภค (Food & Staples Retailing Industry Group) ในการให้คาปรึกษาและ
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(เอกสารแนบ)

5. นางน้ าผึ้ ง วงศ์สมิทธิ์

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

-ไม่มี-

คาแนะนาต่อนโยบายในการวางแผนภาษี อากรและการปฏิบตั ิให้ถูกต้องตาม
กฎหมายในแต่ละพื้ นที่ดาเนิ นการของบริษัท ทาให้ได้รบั ความไว้วางใจให้ดารง
ตาแหน่ งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2542-ปั จจุบนั
Education / Training :
• ปริญญาโท M.B.A. Finance, Oklahoma State University, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Role and Expertise :
นางน้ าผึ้ ง วงศ์สมิทธิ์ มีประสบการณ์การทางานในภาคการเงิน(Financials
Sector) กลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร (Bank Industry Group) ด้านบริหารความ
เสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด ซึ่งประสบการณ์ดงั กล่าวเกี่ยวข้อง
โดยตรงและสาคัญต่อภาคค้าปลีก (Consumer Staples Sector) กลุ่ม
อุตสาหกรรมค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค (Food & Staples Retailing
Industry Group) ในการให้คาปรึกษาและคาแนะนา ทาให้ได้รบั ความไว้วางใจให้
ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี 2561-ปั จจุบนั

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