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ข้อมูลของบุคคลทีได้รบัการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

1. นายสุภกิต เจียรวนนท์  

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตงั กรรมการ 

อายุ 58 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้น CPF/1 ไม่ม ี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร -  เป็นพขีองนายศุภชยั เจยีรวนนท ์ 

- เป็นหลานของนายพงษ์เทพ เจยีรวนนท์ 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ  

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

- ปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ  

มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ปรญิญาตร ี- บรหิารธุรกิจ  

The College of Business and Public Administration of  

New York University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ความรู้/ความเชียวชาญ - เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร 

 - คา้ส่งและคา้ปลกี 

 - บรหิารธุรกจิ 

 - เศรษฐศาสตร์ 

 - บรรษัทภบิาลและความยงัยนื 

- การจดัการ 

 - การตลาด 

 - บรหิารบุคลากร 

 - เทคโนโลยสีารสนเทศและความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 92/2011 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 3 ปี (ไดร้บัการแต่งตงัครงัแรกเมอืวนัท ี24 เมษายน 2562) 

ประวติัการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 - คณะกรรมการ   11 ครงั จากการประชุมทงัหมด 11 ครงั 

ประวติัการทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั  - ประธานกรรมการ  

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) 

บรษิทั ซ.ีพ.ี ออลล ์จํากดั (มหาชน) 

บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ จํากดั 

CT Bright Holdings Limited 

C.P. Lotus Corporation 

Chia Tai Real Estate Group Company Limited 

Chia Tai Group Company Limited 

 - ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร 

C.P. Pokphand Co., Ltd. 

 
/1 เป็นขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 ซงึนับรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบตุรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
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 - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา 

Chia Tai Enterprises International Limited 

 - กรรมการ  

บรษิทั อารเ์บอร ์เอเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

บรษิทั รอส บรดีเดอร์ส สยาม จํากดั 

บรษิทั ทร ูมเีดยี โซลูชนัส ์จํากดั 

บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) (2536-2562) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในปัจจบุนั (ไม่รวมบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วมของบริษทัฯ) 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (1 บรษิทั) ไดแ้ก่ 

1. ประธานกรรมการ บรษิทั ซ.ีพ.ี ออลล ์จํากดั (มหาชน) 

บรษิทัอนื (ทมีใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ทจีดทะเบยีนในประเทศไทย  จําแนกตามประเภทธุรกจิ

ไดด้งันี 

1. กจิการลงทุน 2 แห่ง 

2. ธรุกจิสอืสาร 1 แห่ง 

3. ธุรกจิยานยนต ์ 2 แห่ง 

4. ธุรกจิบนัเทงิ 7 แห่ง 

5. ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ 4 แห่ง 

6. ธุรกิจบรกิาร 3 แห่ง 

กจิการทแีขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั (ทมีใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

ไม่ม ี

องค์กรอนืทจีดทะเบยีนในประเทศไทย  

ไม่ม ี 

ประวติัการทาํผิดทางกฎหมาย ไม่ม ี

 ในระยะ 10 ปีทีผ่านมา 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทั - เป็นผูท้มีคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะในดา้นเกษตร

อุตสาหกรรม อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั 

 - เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ 

กลุ่มบรษิทั 

 - เป็นผูม้สี่วนในการส่งเสรมิ และสนับสนุนใหบ้รษิทัมบีรรษทัภบิาลทดี ีและ

ดําเนินธุรกจิอย่างยงัยนื 

 - อุทศิเวลา และใหค้วามสนใจต่อการดําเนินงานของบรษิทัอย่างเตม็ท ีและ 

มคีวามพรอ้มทจีะเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบรษิทัอย่างสมาํเสมอ 
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2. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตงั กรรมการ 

อายุ 76 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้น CPF/1 144,778 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.0017 ของจํานวนหุน้ทอีอกและชาํระแลว้

ของบรษิทั  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร - เป็นพชีายของนางอรุณี วชัรานานันท ์

คณุวฒิุการศึกษา - บรหิารธุรกจิดุษฎีบณัฑติกติตมิศกัด ิ(การจดัการ) 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

 - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิสาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร  

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิ(เกษตรศาสตร์) 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 - ปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหาร  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 - วทิยาศาสตร์ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิ 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 - เศรษฐศาสตร์ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 - วทิยาศาสตร์ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิ(วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร)  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

 - วทิยาศาสตร์ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิ(เกษตรศาสตร)์ 

มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค์ 

ความรู้/ความเชียวชาญ - เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร 

 - คา้ส่งและคา้ปลกี 

 - บรหิารธุรกจิ 

 - บรรษทัภบิาลและความยงัยนื 

 - การจดัการ 

 - บรหิารบุคลากร 

 - บรหิารความเสยีง 

 - เทคโนโลยสีารสนเทศและความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท ี5/2001 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นวนัท ี4 พฤษภาคม 2548 

- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader (7 - 8 พ.ย. 2560) 

- หลกัสตูร Corporate Governance for Executive (7 - 8 ธ.ค. 2560) 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  

 
/1 เป็นขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 ซงึนับรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบตุรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 



สงิทสี่งมาดว้ย 4 

-21- 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 - คณะกรรมการ 11 ครงั จากการประชุมทงัหมด 11 ครงั 

 - คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 

 3 ครงั จากการประชุมทงัหมด 3 ครงั 

 - คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพฒันาเพอืความยงัยนื  

 1 ครงั จากการประชุมทงัหมด 1 ครงั 

(เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ทถีูกแต่งตงัขนึในเดือนพฤศจิกายน 2564 เพอืบูรณา

การคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม

และการพฒันาอย่างยงัยนื เขา้ไวด้ว้ยกนั ซงึในปี 2564 นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ ได้

เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ 1 ครงั จากการประชุมทงัหมด 

1 ครงั และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการ

พฒันาอยา่งยงัยนื 1 ครงั จากการประชุมทงัหมด 1 ครงั) 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 24 ปี (ไดร้บัการแต่งตงัครงัแรกเมอืวนัท ี14 กรกฎาคม 2541) 

ประวติัการทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั  - รองประธานกรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  

กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพอืความยงัยนื และ 

ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 - รองประธานกรรมการ  

C.P. Pokphand Company Limited 

 - ประธานกรรมการ 

 บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 - กรรมการ 

 บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

 บรษิทั สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน) 

 บรษิทั ซพี-ีเมจ ิจํากดั 

  บรษิทั อาร์เบอร ์เอเคอรส์ ประเทศไทย จํากดั 

 บรษิทั รอส บรดีเดอรส์ สยาม จํากดั 

 บรษิทั ซ.ีพ.ีรเีทล ดเีวลลอปเม้นท ์จํากดั 

 บรษิทั โลตสัส ์สโตร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

 บรษิทัย่อยต่างๆ ของบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) 

 - นายกกติตมิศกัด ิสมาคมผูผ้ลติไก่เพอืส่งออกไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในปัจจบุนั (ไม่รวมบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วมของบริษทัฯ) 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2 บรษิทั) ไดแ้ก่ 

1. กรรมการ บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

2. กรรมการ บรษิทั สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน) 

บรษิทัอนื (ทมีใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ทจีดทะเบยีนในประเทศไทย  จําแนกตามประเภทธุรกจิ

ไดด้งันี 

1. กจิการลงทุน 2 แห่ง 

กจิการทแีขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั (ทมีใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

ไม่ม ี

องค์กรอนืทจีดทะเบยีนในประเทศไทย  

ไม่ม ี 
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ประวติัการทาํผิดทางกฎหมาย ไม่ม ี

ในระยะ 10 ปีทีผ่านมา 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทั - เป็นผูท้มีคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์โดยเฉพาะดา้นเกษตร

อุตสาหกรรม อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั 

- เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ 

กลุ่มบรษิทั 

- เป็นผู้มสี่วนในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทมบีรรษัทภิบาลทีดี 

และดําเนินธรุกจิอย่างยงัยนื 

- อุทศิเวลา และให้ความสนใจต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่างเต็มท ี

และมีความพร้อมทจีะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่าง

สมาํเสมอ 
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3. นายวินัย วิทวสัการเวช 

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตงั กรรมการอสิระ 

อายุ 72 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้น CPF/1 ไม่ม ี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

 คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท - รฐัศาสตร์ 

 - ปรญิญาตร ี- การบญัช ี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความรู้/ความเชียวชาญ - การเงนิและการบญัช ี

 - เศรษฐศาสตร์ 

 - บรหิารความเสยีง 

 - บรรษทัภบิาลและความยงัยนื 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 77/2006  

  หลกัสูตร Audit Committee Program รุ่น 40/2012 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 3 ปี (ไดร้บัการแต่งตงัครงัแรกเมอืวนัท ี24 เมษายน 2562) 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 - คณะกรรมการ 11 ครงั จากการประชุมทงัหมด 11 ครงั 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครงั จากการประชุมทงัหมด 11 ครงั 

- คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ 1 ครงั จากการประชุมทงัหมด 1 ครงั 

ประวติัการทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั  - กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) 

 - กรรมการกํากบัดูแลกจิการ  

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) (2562-2564) 

 - กรรมการอสิระ  

C.P. Pokphand Co., Ltd 

บรษิทั เจเอสเอสอาร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (2560-2563) 

- กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

C.P. Pokphand Co., Ltd. (2563-ก.พ. 2565) 

- ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ศรสีวสัด ิคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั สนิมนัคง ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (2559-2562) 

 
/1 เป็นขอ้มลู ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 ซงึนับรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบตุรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในปัจจบุนั (ไม่รวมบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วมของบริษทัฯ) 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (3 บรษิทั) ไดแ้ก่ 

1. ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จํากดั (มหาชน) 

2. กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จํากดั (มหาชน) 

3. กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ศรสีวสัด ิคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 

บรษิทัอนื (ทมีใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ทจีดทะเบยีนในประเทศไทย 

ไม่ม ี

กจิการทแีขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั (ทมีใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

ไม่ม ี

องค์กรอนืทจีดทะเบยีนในประเทศไทย  

ไม่ม ี 

 ประวติัการทาํผิดทางกฎหมาย ไม่ม ี

 ในระยะ 10 ปีทีผ่านมา 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทั - เป็นผูท้มีคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินธุรกจิของบรษิทั 

 - ใหข้อ้คดิเหน็อย่างเป็นอสิระภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบยีบที

เกียวข้อง และเป็นประโยชน์ในด้านบรรษัทภิบาลในฐานะกรรมการอิสระ 

รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นการส่งเสรมิระบบควบคุมภายใน 

 - เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดวิส ัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ 

กลุ่มบรษิทั 

 - เป็นผูม้ส่ีวนในการส่งเสรมิ และสนับสนุนใหบ้รษิทัมบีรรษทัภบิาลทดี ีและ

ดําเนินธุรกจิอย่างยงัยนื 

 - อุทศิเวลา และใหค้วามสนใจต่อการดําเนินงานของบรษิทัอย่างเตม็ท ีและ 

มคีวามพรอ้มทจีะเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบรษิทัอย่างสมาํเสมอ 

คณุสมบติัเพิมเติมสาํหรบักรรมการอิสระ 

- การมคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั หรอืบรษิทัใหญ่ หรอืบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ

บรษิทั ทงัในปัจจุบนัหรอืในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา ในลกัษณะดงัต่อไปนี 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทปีรกึษา 

ทไีดร้บัเงนิเดอืนประจํา 

  

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทปีรกึษากฎหมาย)   

3. มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซอื/ขายวตัถุดบิ/สนิค้า/บรกิาร/การเช่า/ให้เช่า

อสงัหาริมทรพัย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึงเป็นผลให้

บรษิัทหรอืคู่สญัญามภีาระหนีทตี้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึงตงัแต่ 20 ล้านบาทขนึไป 

โดยนับรวมภาระหนีทเีกดิขนึในระหว่าง 1 ปี กอ่นวนัทมีคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ  

  

4. เป็นผู้ถือหุ้นทมีีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุม ของผู้ทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจใน

ลกัษณะทกีล่าวไว้ในขอ้ 3. ขา้งตน้ 
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4. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารกัษ์ 

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตงั กรรมการอสิระ 

อายุ 64 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้น CPF1 ไม่ม ี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาเอก - กฎหมาย 

Stanford University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท - กฎหมาย 

Harvard University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท - กฎหมายการคา้และเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 

Cornell University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ี- นิตศิาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- เนตบิณัฑติไทย 

สํานักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 

ความรู้/ความเชียวชาญ - กฎหมาย 

 - บรหิารจดัการ 

 - บรหิารบุคลากร 

- บรรษทัภบิาลและความยงัยนื 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท ี112/2014 

 - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program รุ่นท ี28/2015 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 - หลกัสตูรสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 8 

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 1 

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูอาเซยีน (ASEAN Executive Management 

Program) รุ่น 1 

 - หลกัสตูรการเมอืงการปกครองระบอบประชาธปิไตยสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่นท ี5 

สถาบนัพระปกเกล้าฯ (ปปร. 5) 

 - หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู 

วทิยาลยัการยุตธิรรม (บ.ย.ส. 10) 

 - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท ี49 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 - หลกัสตูรนิตธิรรมเพอืประชาธปิไตย (นธป.) 

สํานักงานศาลรฐัธรรมนูญ 

ประวติัการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 - คณะกรรมการบรษิทั 4 ครงั จากการประชุมทงัหมด 4 ครงั 

- คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพอืความยงัยนื 

 1 ครงั จากการประชุมทงัหมด 1 ครงั 

 
1 เป็นการถอืหุน้ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 ซงึนับรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
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จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 7 เดอืน (ไดร้บัการแต่งตงัครงัแรกเมอืวนัท ี1 กนัยายน 2564) 

ประวติัการทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั  - กรรมการอสิระ และกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพอืความยงัยนื 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 

 - กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) 

 - กรรมการอสิระ  

บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

และกรรมการกาํกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล 

บรษิทั ดสุติธานี จํากดั (มหาชน) 

 - นายกสภา 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 - ทปีรกึษา สถาบนัเพอืการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย 

 - ศาสตราจารย์พเิศษ คณะนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- กรรมการบรหิาร กองทุนพชัรกติยิาภาเพอืการศกึษากฎหมาย 

- กรรมการแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) 

- ผูอ้ํานวยการ สถาบนัเพอืการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (2558-2564) 

- กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ปตท จํากดั (มหาชน) (2557-2564) 

- กรรมการเนตบิณัฑติยสภา (2551-2564) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในปัจจบุนั (ไม่รวมบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วมของบริษทัฯ) 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (4 บรษิทั) ไดแ้ก่ 

1. กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

2. กรรมการอสิระ  บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

3. กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและกรรมการกํากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์

 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

4. กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล บรษิทั ดสุติธานี จํากดั (มหาชน) 

บรษิทัอนื (ทมีใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ทจีดทะเบยีนในประเทศไทย 

ไม่ม ี

กจิการทแีขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั (ทมีใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

ไม่ม ี

องค์กรอนืทจีดทะเบยีนในประเทศไทย จําแนกตามประเภทองค์กรไดด้งันี 

1. โรงพยาบาล 2 แห่ง 

2. มลูนิธ ิ 6 แห่ง 

3. กองทุนเพอืการศกึษา 1 แห่ง 



สงิทสี่งมาดว้ย 4 

-27- 

ประวติัการทาํผิดทางกฎหมาย ไม่ม ี

 ในระยะ10 ปีทีผ่านมา 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทั - เป็นผูท้มีคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินธุรกจิของบรษิทั 

 - ใหข้อ้คดิเหน็อย่างเป็นอสิระภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบยีบที

เกียวข้อง และเป็นประโยชน์ในด้านบรรษัทภิบาลในฐานะกรรมการอิสระ 

รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นการส่งเสรมิระบบควบคุมภายใน 

 - เป็นผูม้ส่ีวนในการส่งเสรมิ และสนับสนุนใหบ้รษิทัมบีรรษทัภบิาลทดี ีและ

ดําเนินธุรกจิอย่างยงัยนื 

 - อุทศิเวลา และใหค้วามสนใจต่อการดําเนินงานของบรษิทัอย่างเตม็ท ีและ 

มคีวามพรอ้มทจีะเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบรษิทัอย่างสมาํเสมอ 

คณุสมบติัเพิมเติมสาํหรบักรรมการอิสระ 

- การมคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั หรอืบรษิทัใหญ่ หรอืบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของ

บรษิทั ทงัในปัจจุบนัหรอืในช่วง 2 ปีทผ่ีานมา ในลกัษณะดงัต่อไปนี 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทปีรกึษาทไีดร้บัเงนิเดอืน

ประจํา 

  

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทปีรกึษากฎหมาย)   

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่า

อสงัหารมิทรพัย์/การรบั/ให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ เป็นต้น) ซึงเป็นผลให้บรษิัทหรอื

คู่สญัญามภีาระหนีทตี้องชาํระต่ออกีฝ่ายหนึงตงัแต่ 20 ลา้นบาทขนึไป โดยนับรวมภาระหนี

ทเีกดิขนึในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัทมีคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ  

  

4. เป็นผู้ถือหุ้นทมีนีัย หรอืผู้มอีํานาจควบคุม ของผู้ทมีีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในลักษณะที

กล่าวไวใ้นขอ้ 3. ขา้งต้น 
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5. นายไพศาล จิระกิจเจริญ 

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตงั กรรมการ 

อายุ 63 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้น CPF1 99,417 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.0012 ของจํานวนหุน้ทอีอกและชาํระแลว้ของบรษิทั  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร ไม่ม ี

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท – บรหิารธุรกจิ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

ความรู้/ความเชียวชาญ - เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร 

- คา้ส่งและคา้ปลกี 

 - การเงนิและการบญัช ี

 - บรหิารความเสยีง 

 - บรหิารธุรกจิ 

 -  การจดัการ 

 - บรรษทัภบิาลและความยงัยนื 

 - เทคโนโลยสีารสนเทศและความมนัคงปลอดภยัทางไซเบอร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (4 พ.ค. 2548) 

  - หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท ี98/2008 

  - หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (7 - 8 พ.ย. 2560) 

- หลกัสตูร Corporate Governance for Executives (7 - 8 ธ.ค. 2560) 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- อบรมหลกัสตูรก้าวทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่สําหรบั

นักวเิคราะห์ในอนาคต (22 ม.ิย. 2561) 

สภาวชิาชพีบญัช ีร่วมกบัสมาคมนักวเิคราะห์การลงทุน 

- อบรม TFRS Update and Practical Issues 2021 (29 ก.ย. 2564) 

เคพเีอม็จ ีประเทศไทย 
- อบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 

ครงัท ี7/2021 หวัขอ้ “Economic update for CFO” (19 ต.ค. 2564) 

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 - คณะกรรมการบรษิทั 11 ครงั จากการประชุมทงัหมด 11 ครงั 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 1 ปี 9 เดอืน (ไดร้บัการแต่งตงัครงัแรกเมอืวนัท ี8 กรกฎาคม 2563) 

ประสบการณ์  - กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานผูบ้รหิารฝ่ายการเงนิ 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ 

บรษิทัย่อยต่างๆ ของบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน)  

บรษิทั ซีพ-ีเมจ ิจาํกดั 

บรษิทั อารเ์บอร ์เอเคอรส์ ประเทศไทย จํากดั 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑแ์คปปิตอล จํากดั 

  
 

 
1 เป็นการถอืหุน้ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564 ซึงนับรวมการถอืหุน้ของคู่สมรสและบตุรทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในปัจจบุนั (ไม่รวมบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วมของบริษทัฯ) 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ไม่ม ี

บรษิทัอนื (ทมีใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ทจีดทะเบยีนในประเทศไทย 

ไม่ม ี

กจิการทแีขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั (ทมีใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

ไม่ม ี

องค์กรอนืทจีดทะเบยีนในประเทศไทย  

ไม่ม ี 

ประวติัการทาํผิดทางกฎหมาย ไม่ม ี

 ในระยะ 10 ปีทีผ่านมา 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษทั - เป็นผูท้มีคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินธุรกจิของบรษิทั 

 - เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดวิส ัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ 

กลุ่มบรษิทั 

 - เป็นผูม้ส่ีวนในการส่งเสรมิ และสนับสนุนใหบ้รษิทัมบีรรษทัภบิาลทดี ีและ

ดําเนินธุรกจิอย่างยงัยนื 

 - อุทศิเวลา และใหค้วามสนใจต่อการดําเนินงานของบรษิทัอย่างเตม็ท ีและ 

มคีวามพรอ้มทจีะเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบรษิทัอย่างสมาํเสมอ 
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คณุสมบติัของกรรมการอิสระทีได้รบัการเสนอชือ 

บรษิัทกําหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท ีทจ.4/2552 เรอืง การขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทอีอกใหม่ (ฉบบัท ี2) ดงันี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั โดยใหนั้บรวมหุน้ทถีอืโดยผูท้เีกยีวขอ้งกบักรรมการอสิระรายนันๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมในการบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทปีรกึษาทไีด้รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของ

บรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั ทงั

ในปัจจุบนัและก่อนเป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทเีป็นบิดา มารดา คู่สมรส พน้ีอง และบุตร 

รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทจีะไดร้บัการเสนอชอืเป็นผูบ้รหิาร หรอืผู้มี

อํานาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที

อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน ทงัในปัจจุบนัและก่อนเป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 2 ปี ในลกัษณะ

ดงัต่อไปนี 

4.1 ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ซงึรวมถงึความสมัพนัธท์เีกดิจากการเขา้ทํารายการทางการคา้ทเีป็นธุรกจิปกต ิการเช่าหรอืให้เช่า

อสงัหารมิทรพัย์ รายการเกียวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้

กู้ยมื คําประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลักประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็นผลให้บริษัทหรือ

คู่สญัญามีภาระหนีทตี้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ทมีตีวัตนสุทธิของบรษิัท หรอืตงัแต่ 20 ล้าน

บาทขนึไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า โดยใหน้ับรวมภาระหนีทเีกดิขนึในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัทมีคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

ทงันีใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้ทมีนีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้มีคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าว 

4.2 ความสัมพันธ์โดยการเป็นผู้สอบบัญชี ทังนีให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 

สํานักงานสอบบญัชซีงึผูส้อบบญัชดีงักล่าวสงักดัอยู่ 

4.3 ความสมัพนัธโ์ดยการเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีอนืๆ เช่น ทปีรกึษากฎหมาย ทปีรกึษาทางการเงนิ ซงึไดร้บัค่าบรกิารทาง

วชิาชพีเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ทงันีใหร้วมถงึการเป็นผูถ้ือหุน้ทมีนีัย ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทาง

วชิาชพีนันดว้ย  

5. ไม่เป็นกรรมการทไีด้รบัแต่งตงัขนึเพอืเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้นซึงเป็นผู้เกยีวข้องกับ 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

6. ไม่ประกอบกจิการทมีสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทมีนีัยกบักจิการของบรษิัทหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทมีี

นัยในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทปีรกึษาทไีดร้บัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอื

หุน้เกนิกว่าร้อยละหนึงของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทัอนื ซงึประกอบกจิการทมีสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็น

การแขง่ขนัทมีนีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

7. ไม่มลีกัษณะอนืใดททีําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกียวกบัการดําเนินงานของบรษิทั 

 

 


