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คณะกรรมการและผูบริหารของบริษทั (รายละเอียด ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2546)
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง อายุ

(ป)
ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางกัน

สัดสวนการ
ถือหุน (%)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลัง
(รวมทั้งตําแหนง หนาที่การงานอื่นในปจจุบัน)

นายสุชาย เชาวนวิศิษฐ กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

62 - - - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัย
ลอนดอน

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราช
อาณาจักร 366

2543-ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2541- ปจจุบัน อธิบดีกรมการคาภายใน
กระทรวงพาณิชย
กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย
ประธานกรรมการ
บจก. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ

นายปรีด ีบุญยัง กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

64 - - - ปริญญาโท Master of Laws
มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราช
อาณาจักร หลักสูตรภาครัฐรวมเอกชน
รุนที ่3 (ปรอ. 3)

2542-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2540-2541 อธิบดีกรมธนารักษ
2539 –2540 อธิบดีกรมศุลกากร
2536-2539 อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายผดุง เตชะศรินทร กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

60 - - - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2542-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2538-2541 กรรมการผูอํานวยการ
บมจ. นครหลวงไทย

2537-2538 กรรมการรองผูจัดการใหญ
บมจ. นครหลวงไทย
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง อายุ
(ป)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางกัน

สัดสวนการ
ถือหุน (%)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลัง
(รวมทั้งตําแหนง หนาที่การงานอื่นในปจจุบัน)

นายธนินท เจียรวนนท ประธานกรรมการ 63 เปนบิดาคุณณรงค
เจียรวนนท

0.10 - วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- Commercial School ประเทศฮองกง
- Shantou Secondary School
ประเทศจีน

2536-ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรชั่น

2532 – ปจจุบัน ประธานกรรมการและ
ประธานคณะผูบริหาร
บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ
บจก. เครือเจียไต

นายสุภกิต  เจียรวนนท กรรมการ* 39 เปนบุตรชายคุณธนินท
เจียรวนนท

- - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ New
York University, U.S.A

ปจจุบัน กรรมการ
บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรชั่น

                         บจ. ทีเอ ออเรนจ
2543- ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
2541- ปจจุบัน ประธานกรรมการ

บมจ. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น
นางสาว ยุน เชียง กรรมการ* 35 - - - Master of Business Administration

degree form the Kellogg Graduate
School of Management at the
Northwestern University in the US

- กรรมการบริษัท AIG Global Investment
Corporation (Asia) Ltd.

- The Chief Investment Officer of the China Retail
Management LDC and the director of China
Retail Fund, LDC, a direct investment fund
sponsored by American International Group
(“AIG”) in cooperation with Ministry of Internal
Trade (“MOIT”) of the People’s Republic of
China (“PRC”).

- กรรมการบริษัท Franchise Investment
Corporation Asia Ltd., Hong Kong
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง อายุ
(ป)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางกัน

สัดสวนการ
ถือหุน (%)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลัง
(รวมทั้งตําแหนง หนาที่การงานอื่นในปจจุบัน)

- กรรมการบริษัท  KPI (BVI) Retail Management
Company Ltd., Hong Kong

- กรรมการบริษัท  Geoby International Holdings
Ltd. and its affiliates & subsidiaries, China

- กรรมการบริษัท China-Hongkong Photo Products
Holdings Ltd., Hong Kong

- กรรมการบริษัท Yangtze Supermarker
Investment Co. Ltd., China

- กรรมการบริษัท  Tse Sui Luen Investment
(China) Ltd. & Infinite Assets Corp., Hong Kong

นาย เจีย ยู บุน กรรมการ* 44 - - - Diplôme d’Ingénieur from École
Nationale Supérieure de Chimie
de Strasbourg, France (French
degree in chemical engineering)

− มี.ค. 2546 - ปจจุบัน: กรรมการบริษัท C.P. Seven
Eleven Plc.

− 2542 - ปจจุบัน: Senior Vice President at GIC
Special Investments – managing portfolio
companies; sourcing and screening deals;
providing value-added assistance to
companies and fund managers

− 2541 - ปจจุบัน: Director in charge of equity
research at Santander Investment Securities
Pte Ltd (formerly known as Peregrine Securities
Singapore Pte Ltd)
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง อายุ
(ป)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางกัน

สัดสวนการ
ถือหุน (%)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลัง
(รวมทั้งตําแหนง หนาที่การงานอื่นในปจจุบัน)

นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ กรรมการ* 48 - 0.04 - ปริญญาโท พาณิชยศาสตรและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2542-ปจจุบัน กรรมการ
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

พ.ย.2544-ปจจุบัน
รองประธานสํานักการเงินเครือ
บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ

2536-พ.ย.2544 รองกรรมการผูจัดการใหญ    
ดานบัญชีและการเงินเครือ
บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ

นายณรงค เจียรวนนท กรรมการ* 37 เปนบุตรชายคุณธนินท
เจียรวนนท

- - ปริญญาตรี Finance and
International Business New York
University, U.S.A.

2545-ปจจุบัน President
Shanghai Lotus Supermarket Chain 
Store Co., Ltd.
Director
Ek-Chai Distribution System 
Co., Ltd., (Lotus Thailand)

2544 กรรมการ
Shanghai YUD Chia Tai Supermarket
Chain Store Co., Ltd.

2542-ปจจุบัน กรรมการ
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ* 53 - - - Program for Management
Development (PMD) Harvard
Business School

- ปริญญาเอก Industrial Engineering
and Management Oklahoma State
University

2542-ปจจุบัน กรรมการ
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2531-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจ
การตลาดและการจัดจําหนาย
บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง อายุ
(ป)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางกัน

สัดสวนการ
ถือหุน (%)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลัง
(รวมทั้งตําแหนง หนาที่การงานอื่นในปจจุบัน)

- ปริญญาโท Computer Science
University of Missouri at Rolla

- ปริญญาตรี Computer Science
University of Missouri at Rolla

นายกอศักดิ ์ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร*

50 - - - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2541-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2539-ปจจุบัน  กรรมการรองผูจัดการใหญบริหาร
อาวุโสเครือเจริญโภคภณัฑ

2537-2539 รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

นายพิทยา เจียรวิสฐิกุล กรรมการและรอง
ประธานกรรมการ
บริหาร*

47 - - - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2542-ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2536-2541 รองกรรมการผูจัดการ กลุม
ธุรกิจการตลาดและจัดจําหนาย
บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ

นายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ*

49 - - - ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2542-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2539-2541 รองกรรมการผูจัดการดานปฎิบัติการ
บจก. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2536-2538 ผูชวยกรรมการผูจัดการดานปฎิบัติการ
บจก. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

*กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดไวในหนังสือรับรอง
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง อายุ
(ป)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางกัน

สัดสวนการ
ถือหุน (%)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลัง
(รวมทั้งตําแหนง หนาที่การงานอื่นในปจจุบัน)

นายกมล ศักดิ์เดชยนต รองกรรมการผูจัดการ
ดานบัญชีและการเงิน
และเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ

53 - - - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2542-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ
ดานบัญชีและการเงิน
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2537-2542 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจการตลาดและการจําหนาย
เครือเจริญโภคภัณฑ
รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการ
ดานบัญชีและการเงิน
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

นายชวน นิ่มกิตติกุล รองกรรมการผูจัดการ
ดานจัดซื้อ ศูนย
กระจายสินคา บุคคล
และธุรการ

49 - - - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2542-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการดานจัดซื้อ 
บุคคลและธุรการ
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2539-2541 ผูชวยกรรมการผูจัดการดานจัดซื้อ ศูนย
กระจายสินคา บุคคลและธุรการ
บจก. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2537-2539 ผูจัดการทั่วไปดานจัดซื้อและคลังสินคา
รักษาการผูจัดการสํานักบุคคล
และธุรการ
บจก. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2536-2537 ผูจัดการทั่วไปดานจัดซื้อและคลังสินคา
บจก. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง อายุ
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นายธานินทร บูรณมานิต รองกรรมการผูจัดการ
ดานปฏิบัติการ

38 - - - ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2542-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการดานปฎิบัติการ
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2542 ผูชวยกรรมการผูจัดการดานการตลาด
บจก. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2541 ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บจก. ซันนีส ซุปเปอรมารเก็ต

2540 ผูจัดการทั่วไปดานการตลาดและ Food 
Services
บจก. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2539-2540 ผูจัดการทั่วไป ภาคเหนือ และรักษาการ
ผูจัดการทั่วไป ดานการตลาด
บจก. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2538-2539 ผูจัดการทั่วไป ภาคตะวันออก
บจก. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

นายสุวิทย กิ่งแกว รองกรรมการผูจัดการ
ดานบริหารทั่วไป

52 - - - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2542-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ
ดานบริหารทั่วไป
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2539-2541 ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บจก. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2537-2539 ผูจัดการสํานักกรรมการผูจัดการ
บจก. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง อายุ
(ป)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางกัน

สัดสวนการ
ถือหุน (%)

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลัง
(รวมทั้งตําแหนง หนาที่การงานอื่นในปจจุบัน)

นายโกษา พงศสุพัฒน รองกรรมการผูจัดการ 51 - - - ปริญญาตรี สาขาสถิติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ปริญญาโท Computer Science
Australian National

2544 -ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน

2543 – 2544 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
บมจ. ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน


