
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดับท่ี 3 

ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

1. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 9 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) มาตัง้แตว่นัท่ี  

20 เมษายน 2553 จนถงึปัจจบุนั 

ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการสรรหา 

และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 74 ปี 

ที่อยู่  เลขที� 176/48 ถนนนางลิ �นจี� แขวงช่องนนทร ี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา • ปริญญานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 2)

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

• นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (LL.M)

มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญานิติศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

• ปริญญานิติศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย

• เนติบณัฑิตไทย

ความเช่ียวชาญ กฎหมาย และการบริหารจดัการ

- ไมมี่- การถือหุ้นในบริษัท   -

(นบัรวมการถือห้นุของค่สูมรส  

และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 
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ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ •  Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2547 

• Board Failure and How to Improving the Quality of Finance

Reporting ปี 2547

• Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2548

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรอ่ืน • ประกาศนียบตัรการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์

สถาบนัปฏิรูปท่ีดินไต้หวนั ร่วมกบั Lincoln Land Institute,

Massachusetts, USA.

• ประกาศนียบตัรการสอนสิทธิมนษุยชน

มหาวิทยาลยัสตราบร์ูก ประเทศฝร่ังเศส

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่เป็น  ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

และประธานกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทจดทะเบียน  ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการ

พจิารณาผลตอบแทน  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

ผู้บรรยายสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

เนติบัณฑิตยสภา  

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย 

สภากาชาดไทย 

กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 

คณะกรรมการกฤษฎีกา   

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา  ตาํแหน่ง บริษัท 

2544 – 2558 อาจารย์บรรยายพเิศษ (ปริญญาตรี)  คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

2552 – 2559 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท  ดงักลา่ว 

ที่อาจทาํให้เกดิเกดิความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 กรรมการบริษัท    6/6 ครัง้ 

กรรมการสรรหา   4/4 ครัง้ 

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  4/4 ครัง้

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม -ไมมี่-

พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา

2. ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)

3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ
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ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

2. นายพษิณุ วิเชียรสรรค์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

มาตัง้แตว่นัท่ี 26 มกราคม 2549 จนถงึปัจจบุนั 

ตาํแหน่งปัจจุบัน    กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 61 ปี 

ที่อยู่ เลขที� 19/17-18 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

• ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอนัดบั 2)

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

• ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์

The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมาร์ค

• ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์

Technical University Berlin ประเทศเยอรมนี 

ความเช่ียวชาญ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

- ไมมี่  - การถือหุ้นในบริษัท   -

(นบัรวมการถือห้นุของค่สูมรส  

และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ •  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการอบรมหลักสูตรอ่ืน -   -ไมมี่  - 
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  -ไมมี่ - ตําแหน่งในกิจการอื�นที�เป็น - 

บริษัทจดทะเบียน 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการรองกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่อาวุโส 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

บริษัท โออิชิ สแน็ค จํากดั 

บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากดั 

บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั

บริษัท อาหารเสริม จํากดั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากดั 

บริษัท เบียร์ช้าง จํากดั 

บริษัท เบียร์อาชา จํากดั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากดั 

บริษัท เอส.พี.เอม็อาหารและเคร่ืองด่ืม จํากดั 

บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากดั 

Great Brands Limited 

รองประธานกรรมการคนที่ 1 

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั

รองประธานกรรมการ 

บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จํากดั
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ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา  ตาํแหน่ง บริษัท 

2557 - 2559 กรรมการรองกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

2548 - 2557 กรรมการ บริษัท วิทยาทาน จํากดั 

2547 - 2557 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท ดงักลา่ว 

ที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 กรรมการบริษัท  6/6 ครัง้ 

 กรรมการบริหาร  11/11 ครัง้ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/6 ครัง้

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม - ไมมี่ -

พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด 
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ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

3. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 7 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

มาตัง้แตว่นัท่ี 25 มิถนุายน 2556 จนถงึปัจจบุนั 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี�ยง 

และกรรมการกาํกับดแูลกจิการที�ดี  

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 50 ปี 

ที่อยู่ เลขที� 139/3-4-5 ซอยเจา้สาย แขวงป้อมปราบ 

เขตป้อมปราบศัตรูพ ่าย กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา • ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

(สถิติประยกุต์)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

• ปริญญาบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาดและ

การจดัการทัว่ไป

Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ประกาศนียบตัร Business and Administration Extension

School   มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเช่ียวชาญ การบริหารจดัการ และการตลาด 

การถือหุ้นในบริษัท - ไมมี่ –

(นบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรส  

และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ •  Directors Certification Program (DCP180/2556) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ประวัตกิารอบรมหลักสูตรอ่ืน • ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 13

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)

• Executive Development Program (EDP 2)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่เป็น ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษัทจดทะเบียน   บริษัท  เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  สายธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืมญ่ีปุ่น 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 

บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 

บริษัท ทศภาค จํากดั 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

บริษัท โออิชิ สแน็ค จํากดั 

รองประธานกรรมการ 

บริษัท เอส.พี.เอม็อาหารและเคร่ืองด่ืม จํากดั

บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากดั 

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

รองประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

กรรมการ  

บริษัท เสริมสุข เบเวอรเ์รจ จํากัด 

บริษัท เสริมสุข โฮลด ิ�งส์ จํากดั 

บริษัท เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008) จํากัด 
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ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  Oishi International Holdings Limited 

Oishi Myanmar Limited 

Oishi Group Limited Liability Company 

บริษัท โซ วอเตอร์ จํากดั 

บริษัท เบฟโค จํากดั 

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา  ตาํแหน่ง บริษัท 

ก.พ. 2557- พ.ค. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

กลุ่มธุรกจิเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 

ส.ค. 2556 - ก.พ. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

สายการผลติเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 

ก.ย. 2555 – 2557  รองประธานกรรมการคนที่ 3 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติง้ จํากดั

ประธานกรรมการบริหาร  

และกรรมการผู้จัดการ 

ก.ย. 2555 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

สายบริหารการตลาด 

ธ.ค. 2554 - มิ.ย. 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ คณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

2553 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

สายสนับสนุน    

ม.ค. 2552 – ส.ค. 2555 ผู้อาํนวยการสํานักกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

ผู้อาํนวยการใหญ่    

พ.ค. 2552 – ม.ค. 2559 กรรมการผู้อาํนวยการ บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท ดงักลา่ว 

ที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

45 



การเข้าร่วมประชุมปี 2559 กรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 

 กรรมการบริหาร  11/11 ครัง้ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง  5/6 ครัง้

 กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   2/2 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม - ไมมี่ -

พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด 
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