
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 9 

 

ข้อมูลกรรมการอสิระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ 

1. นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์ 

ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 5 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

มาตัง้แตว่นัท่ี 10 พฤศจิกายน 2549 จนถงึปัจจบุนั 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 67 ปี 

ที่อยู่ 13 ถนนสขุมุวิท 34  แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา - ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์และ

 ภาษาฝร่ังเศส จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - ปริญญาโท สาขาวิชาประวติัศาสตร์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

 Michigan State University 

 - ปริญญาเอก สาขาวิชาประวติัศาสตร์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

 Michigan State University 

 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขา Humanities  

 Schiller International University 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 63/2550 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ประวัตกิารอบรม ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 14/2555  

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน     

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI) 

 บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

ปัจจบุนั                กรรมการอิสระ            บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

                           ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                           ประธานกรรมการสรรหา และ 

                           กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน   



ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2555- ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการกํากบั สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ 

ปัจจบุนั                ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ                            หอการค้าองักฤษ-ไทย 

ปัจจบุนั                ประธานกรรมการ             บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั                ประธานกรรมการ            บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

2548 และ             กรรมการ            บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

2550-2551    

2546-2549           เอกอคัรราชฑตู ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร 

                          เอกอคัรราชฑตู ณ กรุงดบัลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์  

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/ ไมมี่ 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2555  - กรรมการบริษัท ปี 2555  7/7  ครัง้ 

- กรรมการตรวจสอบ ปี 2555  8/8 ครัง้ 

- กรรมการสรรหา ปี 2555  1/1 ครัง้ 

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  4/4 ครัง้  

คุณสมบัตต้ิองห้ามตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด  ไมมี่ 
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2. นายชัย จรุงธนาภบิาล 

ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 2 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

มาตัง้แตว่นัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2549 จนถงึปัจจบุนั 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 58 ปี 

ที่อยู่ 2012/179 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 

วุฒกิารศึกษา - ปริญญาตรีบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - ปริญญาโทบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) 29/2546 

 Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 24/2548 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ค้าเหลก็ไทย จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง    บริษัท 

ปัจจบุนั              กรรมการอิสระ             บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

                         กรรมการตรวจสอบ และ 

                         กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ปัจจบุนั              กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั              กรรมการอิสระ และ                             บริษัท ค้าเหลก็ไทย จํากดั (มหาชน) 

                         ประธานกรรมการตรวจสอบ                  
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ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง  บริษัท 

ปัจจบุนั             กรรมการอิสระ            บริษัท สยาม ดีเวลปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั            กรรมการอิสระ และ    บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จํากดั (มหาชน) 

                       ประธานกรรมการตรวจสอบ        

ปัจจบุนั            กรรมการอิสระ และ    บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํากดั (มหาชน) 

                       ประธานกรรมการตรวจสอบ        

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/ ไมมี่ 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2555  - กรรมการบริษัท ปี 2555  6/7  ครัง้ 

- กรรมการตรวจสอบ ปี 2555  8/8 ครัง้ 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2555 6/6 ครัง้  

คุณสมบัตต้ิองห้ามตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด  ไมมี่ 
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3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 

ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 2 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

มาตัง้แตว่นัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2552 จนถงึปัจจบุนั 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 67 ปี 

ที่อยู่ 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทรเกษม 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - ปริญญาโท Master of Business Adminitration (M.B.A.)   

                                                           Syracuse University U.S.A. (ด้วยทนุ USAID) 

 -  ประกาศนียบตัรการประกนัวินาศภยัระดบัสงู 

  Swiss Insurance Traning Center, Switzerland  

  (ด้วยทนุ Swiss Re)  

 - ประกาศนียบตัรการบริหารระดบัสงู 

                                                                        Australian Management College, Australia  

  (ด้วยทนุ COLOMBO) 

 - ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสงู (นบส.1 รุ่นท่ี 18) 

  สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน 

 - ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 42 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) 17/2545 

 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 13/2549 

 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 4/2550 

 Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 32/2553 

 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นท่ี 2/2554 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
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ประวัตกิารอบรมอ่ืน ๆ ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

(วตท.) รุ่นท่ี 8 

วฒิุบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบนั

วิทยาการการค้า รุ่นท่ี 3 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน)  

ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง    บริษัท 

ปัจจบุนั             กรรมการอิสระ และ            บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

                        กรรมการตรวจสอบ  

ปัจจบุนั             กรรมการอิสระ      บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั             กรรมการ                               บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั                          

ปัจจบุนั             ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ   บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

                        กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 

                        พิจารณาคา่ตอบแทน และสรรหา  

ปัจจบุนั              ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

                        กรรมการอิสระ 

ปัจจบุนั              กรรมการกฤษฎีกา     สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

                        (คณะท่ี 3 กฎหมายเก่ียวกบัการเงิน)  

ปัจจบุนั             ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  กระทรวงพาณิชย์ 

                        ประเมินผล     

ปัจจบุนั             กรรมการ และเหรัญญิก   มลูนิธิสถาบนัโรคไตภมิูราชนครินทร์ 

ปัจจบุนั             ผู้ทรงคณุวฒิุ   คณะกรรมการการสภาธุรกิจประกนัภยัไทย 

ปัจจบุนั             กรรมการอิสระ   บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั             กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน)  

2549-2551         ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
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ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง                                บริษัท 

2549-2551         รองประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

2549-2552         ท่ีปรึกษา   คณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติ 

2544-2551         กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย              ธนาคารแห่งประเทศไทย 

                        สถาบนัการเงิน    

2545-2550         ประธานกรรมการ   สถาบนัประกนัภยัไทย 

2544-2549         อธิบดีกรมการประกนัภยั    กระทรวงพาณิชย์    

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/ ไมมี่ 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2555  - กรรมการบริษัท ปี 2555  7/7  ครัง้ 

- กรรมการตรวจสอบ ปี 2555  8/8 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด  ไมมี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




