
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3 

ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

1.  นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล       

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้    กรรมการ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 เดือน(1) โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

มาตัง้แตว่นัท่ี 25 มิถนุายน 2556 จนถงึปัจจบุนั 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 47 ปี 

ที่อยู่ เลขท่ี 139/3-4-5 ซอยเจ้าสาย แขวงป้อมปราบ  

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา •  ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต  

  สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (สถิติประยกุต์) 

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 •  ปริญญาโทบริหารธรุกิจ  

  สาขาการตลาดและการจดัการทัว่ไป  

  มหาวิทยาลยัคลีฟแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 •  ประกาศนียบตัร  

 Business and Administration Extension School 

มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  

การถือหุ้นในบริษัท(2) ไมมี่ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ •  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 180/2556 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรอ่ืน  •   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู วตท. รุ่น 13   

• Executive Development Program 2 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

การดาํรงตาํแหน่งใน   กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ  

บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) กรรมการบริหารความเส่ียง 
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ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน จํานวน 1 แห่ง 

     ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่   ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่สายบริหารการตลาด    

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

     กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

     บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั   

รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติง้ จํากดั  

รองประธานกรรมการ 

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทศภาค จํากดั 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

คณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

     กรรมการ 

     บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั 

 บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จํากดั 

 Oishi International Holdings Limited 

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา  ตาํแหน่ง     บริษัท 

ม.ค. 2552 –  ผู้อาํนวยการสํานักกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

ส.ค. 2555  

พ.ค. 2552 – กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 

ก.พ.2554    

ม.ค. 2552 – รองกรรมการผู้จัดการ     บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติง้ จํากดั 

ม.ค. 2554    
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ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา  ตาํแหน่ง     บริษัท 

2544 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่    บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

 สายงานธุรกจิการตลาดและงานขาย 

2550 – 2551 กรรมการ    บริษัท แคทบชัช์ ทีวี จํากดั 

2549 - 2551 กรรมการ    บริษัท ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย จํากดั  

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/ ไมมี่ 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 

ที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2556  - กรรมการบริษัท ปี 2556  2/7 ครัง้ 

 -  กรรมการบริหาร ปี 2556(3)  5/12 ครัง้ 

 -  กรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2556(4)   - ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม ไมมี่ 

พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

 (1) นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2556 เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ให้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายปณต สิริวฒันภกัดี โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 มิถนุายน 2556  

(2) นบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

(3) นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2556 เม่ือวนัที่ 14 พฤษภาคม 2556 ให้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริหารแทนนายไพบลูย์ คจุารีวณิช โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภาคม 2556 

(4) นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2556 เม่ือวนัที่ 14 สิงหาคม 2556 ให้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 14 สิงหาคม 2556 
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