
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี 2 เดือน  
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) มำตัง้แตว่นัท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรกวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2549 
จนถงึปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 72 ปี 

ที่อยู่ 13 ถนนสขุมุวิท 34 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

วุฒกิารศึกษา อกัษรศำสตร์บณัฑิต สำขำวิชำประวตัิศำสตร์   
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (2509) 
ปริญญำโท (M.A.) สำขำวิชำประวตัิศำสตร์ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ  
Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกำ (2511) 
ปริญญำเอก (Ph.D.) สำขำวิชำประวตัิศำสตร์ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ  
Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกำ (2515) 
ปริญญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สำขำมำนษุยวิทยำ (Humanities) 
Schiller International University, London (2546) 

ความเชี่ยวชาญ กำรบริหำรจดักำร 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมม่ี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 
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ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 63/2550 
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 7/2556 
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 22/2557 
Role of the Chairman Program รุ่นท่ี 39/2559 
Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 23/2559 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็น ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  

บริษัทจดทะเบียน บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง      
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ เอม็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั ที่ปรึกษากติตมิศักดิ์ 

บริษัทจดทะเบียน หอกำรค้ำองักฤษ-ไทย 

ประธานบริษัท 
บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2543 -2544      รองปลดักระทรวงกำรตำ่งประเทศ 
2545 เอกอคัรรำชทตู ณ กรุงโรม ประเทศอิตำลี 
2546 - 2549 เอกอคัรรำชทตู ณ กรุงลอนดอน สหรำชอำณำจกัร 

เอกอคัรรำชทตู ณ กรุงดบัลนิ สำธำรณรัฐไอร์แลนด์ 
2548 และ 2550 - 2551 กรรมกำร บริษัท กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 
2550 - 2552 ประธำนกรรมกำร บริษัท ดรำก้อน วนั จ ำกดั (มหำชน) 
2555 - ม.ค. 2559 กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ 

และกรรมกำรในคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

2556 - เม.ย. 2559 กรรมกำรและประธำน
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไมม่กีำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 
กจิการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 กรรมกำรบริษัท  5/5 ครัง้
กรรมกำรตรวจสอบ  6/6 ครัง้
กรรมกำรสรรหำ  3/3 ครัง้
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 3/3 ครัง้
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ี 2/2 ครัง้

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม -ไมม่-ี 
พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 

การมีความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคล 
ที�อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ที�ผ่านมา  

1. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีมสีว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ
2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)
3. ไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำร หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /

บริษัทร่วม
4. ไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำท่ีได้อย่ำงเป็นอิสระ
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ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2. นายชัย จรุงธนาภบิาล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี 11 เดือน  
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) มำตัง้แตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรกในวนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ 
2549 จนถงึปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
และกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 64 ปี 

ที่อยู่ 170 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240  

วุฒกิารศึกษา ปริญญำตรีบญัชี  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ปริญญำโทบญัชี   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ กำรบญัชีและกำรบริหำรจดักำร 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมม่ี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 29/2546 
Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 24/2548 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็น ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
บริษัทจดทะเบียน และกรรมการบริหารความเส่ียง     

บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
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ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็น ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทจดทะเบียน และประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ค้ำเหลก็ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมการอสิระ 
บริษัท สยำม ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่ - ไมม่ี - 

บริษัทจดทะเบียน 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2523 – 2540 กรรมกำรบริหำรและ 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
กลุม่บริษัทไมเนอร์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไมม่กีำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 
กจิการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 กรรมกำรบริษัท  4/5 ครัง้
กรรมกำรตรวจสอบ  6/6 ครัง้
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 6/6 ครัง้
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ี 2/2 ครัง้

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม -ไมม่-ี 
พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 

การมีความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคล 

ที�อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ที�ผ่านมา    

1. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีมสีว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ
2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)
3. ไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำร หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /

บริษัทร่วม
4. ไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำท่ีได้อย่ำงเป็นอิสระ
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ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 11 เดือน  
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) มำตัง้แตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรกในวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 
2552 จนถงึปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 72 ปี 

ที่อยู่ 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วุฒกิารศึกษา ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต  

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ   
Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ด้วยทนุ USAID) 
ปริญญำบตัรวิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร รุ่นท่ี 42 

ความเชี่ยวชาญ กำรบญัชีและกำรบริหำรจดักำร 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมม่ี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559) 
Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) 
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556) 
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ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2556) 
(ผ่ำนกำรอบรม ACP, MIA, MFM, MIR) 
Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554) 
Audit Committee Program (ACP 32/2553) 
The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2550) 
The Role of the Chairman Program (RCP13/2549) 
Director Certificate Program (DCP 17/2545) 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็น ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา 

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา 

บริษัทจดทะเบียน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
คณะกรรมกำรสภำธุรกิจประกนัภยัไทย 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
สมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
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ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2552 - 2559 กรรมการอสิระ บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์จ ำกดั (มหำชน) 
2553 – 2556 กรรมการ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮำส์ จ ำกดั 
2555 – 2557 กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ำกดั 

2557 - 2558 สมาชกิสภาปฎิรูปแห่งชาต ิ สภำปฎิรูปแห่งชำติ 
เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการอสิระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไมม่กีำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 
กจิการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 กรรมกำรบริษัท  5/5 ครัง้
กรรมกำรตรวจสอบ  6/6 ครัง้
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 3/3 ครัง้
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ี 2/2 ครัง้

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม -ไมม่-ี 
พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 

การมีความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคล 

ที�อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปี ที�ผ่านมา    

1. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีมสีว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ
2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)
3. ไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำร หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /

บริษัทร่วม
4. ไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำท่ีได้อย่ำงเป็นอิสระ




