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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1. นายอวยชัย ตันทโอภาส             

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้    กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี   
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัท่ี 26 มกรำคม 2549 จนถงึปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1    

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 70 ปี 
ที่อยู่ เลขท่ี 88/23 หมูท่ี่ 12 ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี  
 จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 

วุฒกิารศึกษา ปริญญำตรี B.Sc. Accounting 
 St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  
 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ กำรบริหำรจดักำร กำรตลำด และกำรบญัชี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมม่ี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Director Accreditation Program (DAP) 2547 
Directors Certification Program (DCP) 2550 
Role of The Chairman Program รุ่นท่ี 29/2555  

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็น ปัจจบุนั   รองประธานกรรมการคนที่ 4  
บริษัทจดทะเบียน  รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 
  บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวุโส  
บริษัทจดทะเบียน  กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเส่ียง 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 
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ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  InterBev Trading (China) Limited 
  รองประธานกรรมการ 
  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

  บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
  บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกดั 
  บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
  บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 
  บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
  บริษัท สรุำกระทิงแดง (1988) จ ำกดั 
  บริษัท ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์ดิสทิลเลอร่ี จ ำกดั 
  บริษัท สีมำธรุกิจ จ ำกดั 
  บริษัท นทีชยั จ ำกดั 
  บริษัท หลกัชยัค้ำสรุำ จ ำกดั 

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1  
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 
  บริษัท เบฟเทค จ ำกดั 

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2  
  ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั 

  กรรมการ 
  บริษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 
  บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
  บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั 
  บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จ ำกดั 
  Blairmhor Distillers Limited 
  Blairmhor Limited 
                       InterBev (Singapore) Limited  
  International Beverage Holdings (China) Limited 
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ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน  International Beverage Holdings Limited 
  Myanmar Distillery Co., Ltd. 
  Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd. 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2554-2557 รองประธำนกรรมกำร บริษัท เอส.พี.เอม็อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั 
2553-2559 กรรมกำรรองกรรมกำร

ผู้อ ำนวยกำรใหญ่ และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

2557-2559 รองประธำนกรรมกำร คนท่ี 1 
และกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 

2552-2560 กรรมกำร บริษัท น ำเมือง จ ำกดั 
บริษัท น ำนคร จ ำกดั 
บริษัท น ำยคุ จ ำกดั 
บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมม่ีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 
กจิการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท  
ที่อาจท าให้เกดิเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561  กรรมกำรบริษัท    6/6 ครัง้ 
(ณ วันที่ 20 พฤศจกิายน 2561) กรรมกำรบริหำร   10/10  ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม -ไมม่-ี 
พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด  
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ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี             

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้    กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี   
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัท่ี 26 มกรำคม 2549 จนถงึปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
 กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
 และกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 44 ปี 

ที่อยู่ เลขท่ี 288/37 ถนนสรุวงศ์ แขวงสี่พระยำ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

วุฒกิารศึกษา ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน  

 มหำวิทยำลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร  

 มหำวิทยำลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำปรัชญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สำขำวิชำกำรบริหำรทัว่ไป 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 ปริญญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สำขำกำรจดักำรโลจิสติกส์และ 

ซพัพลำยเชน มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสนุนัทำ 

 ปริญญำศิลปศำสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สำขำวิชำกำรพฒันำชมุชน มหำวิทยำลยัรำชภฎัเชียงใหม ่

   ปริญญำศิลปศำสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สำขำวิชำกำรโรงแรม มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

 ปริญญำศิลปศำสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

 มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ความเชี่ยวชาญ กำรบริหำรจดักำร กำรเงิน และเศรษฐศำสตร์  
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมม่ี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Directors Accreditation Program (DAP) 2547 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็น ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  

บริษัทจดทะเบียน  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

  รองประธานกรรมการคนที่ 3   
  ประธานคณะกรรมการบริหาร  
  บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

  รองประธานกรรมการ     
  ประธานกรรมการบริหาร  
  บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

  กรรมการ  
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
บริษัทจดทะเบียน   กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเส่ียง 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  ประธานกรรมการ 
บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 
บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกดั 
บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ ำกดั 
บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จ ำกดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 
บริษัท ไทยโมลำส จ ำกดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ย่ี จ ำกดั 
บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 
บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษัท อำหำรเสริม จ ำกดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 

  บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
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ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน บริษัท เอส.พี.เอม็อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั 

บริษัท ซ ีเอ ซี จ ำกดั 
บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

 บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
บริษัท เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
บริษัท ฟู้ดส์ คอมพำนี โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จ ำกดั 
บริษัท สรุำกระทิงแดง (1988) จ ำกดั 
บริษัท นทีชยั จ ำกดั 
บริษัท หลกัชยัค้ำสรุำ จ ำกดั 
บริษัท เบฟเทค จ ำกดั 
บริษัท เอเอสเอม็ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
บริษัท ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์ดิสทิลเลอร่ี จ ำกดั 
บริษัท สีมำธรุกิจ จ ำกดั 

  บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

  บริษัท บำงกอกอำร์ตเบียนนำเล ่แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

       รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั 

รองประธานกรรมการ 
บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษัท ทศภำค จ ำกดั 
International Beverage Holdings (China) Limited 
Times Publishing Limited   
กลุม่บริษัทอำคเนย์ 

รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน)   

รองประธานกรรมการคนที่ 1  
กรรมการผู้อ านวยการ 
International Beverage Holdings Limited 
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ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการ  
บริษัทจดทะเบียน ประธานคณะกรรมการบริหาร  

บริษัท จีเอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิง้ จ ำกดั 

กรรมการ 
บริษัท เบียร์ช้ำง จ ำกดั 
บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั 
บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั  
บริษัท เสริมสขุ  เทรนน่ิง จ ำกดั 
บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จ ำกดั 
บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จ ำกดั 
บริษัท พรรณธิอร จ ำกดั 
บริษัท เทอรำโกร เฟอร์ตไิลเซอร์ จ ำกดั 
บริษัท เอน็วำย พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 
บริษัท ประชำรัฐรักสำมคัค ีวิสำหกิจเพ่ือสงัคม (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษัท น ำ้ใจไทยเบฟ (วิสำหกิจเพ่ือสงัคม) จ ำกดั 
บริษัท คริสตอลลำ จ ำกดั 
บริษัท เดอะชะอ ำ ยอร์ชคลบั โฮเตล็ จ ำกดั 
บริษัท นอร์ธปำร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลบั จ ำกดั 
บริษัท นอร์ธปำร์ค เรียล เอสเตท จ ำกดั 
บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลบั จ ำกดั 

บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

บริษัท หนองคำย คนัทรี กอล์ฟคลบั จ ำกดั  
บริษัท ทีซีซี แอสเซท็ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษัท ทีซีซี โฮลดิง้ส์ (2519) จ ำกดั 
บริษัท วฒันภกัดี จ ำกดั 
บริษัท สริิด ำรงธรรม จ ำกดั 
บริษัท ปฐมภกัดี จ ำกดั 
บริษัท สำรพดัสรรพศลิป์ (วิสำหกิจเพ่ือสงัคม) จ ำกดั 
บริษัท บรีุรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั 
บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
Fraser and Neave, Limited 
InterBev Investment Limited  
Best Spirits Company Limited  
Super Brands Company Pte.Ltd. 
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กรรมการ 

InterBev (Singapore) Limited 
Blairmhor Distillers Limited 
Inver House Distillers Limited 
Great Brands Limited 
Blairmhor Limited 
International Beverage Holdings (UK) Limited 
บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จ ำกดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จ ำกดั 
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ำกดั 
บริษัท อเดลฟอส จ ำกดั  
กลุม่บริษัททีซีซ ี

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2553-2556 กรรมกำร Beer Chang International Limited 
2550-2558 รองประธำนกรรมกำร 

กรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทนและสรรหำ 

บริษัท  อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

2549-2559 กรรมกำร InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 
2544-2560 กรรมกำร บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไมม่ีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 
กจิการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 กรรมกำรบริษัท  5/6 ครัง้
(ณ วันที่ 20 พฤศจกิายน 2561) กรรมกำรบริหำร 9/10  ครัง้

กรรมกำรสรรหำ 1/2 ครัง้
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  1/2 ครัง้
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 2/2 ครัง้

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม -ไมม่-ี 
พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 

ต าแหน่งในกจิการอื่นท่ไีม่ใช่ ปัจจบุนั 
บริษัทจดทะเบียน 
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ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร        

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้    กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี   
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัท่ี 26 มกรำคม 2549 จนถงึปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2   
และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 65 ปี 

ที่อยู่ เลขท่ี 61 ซอยเพชรเกษม 55 แขวงหลกัสอง เขตบำงแค  
 กรุงเทพมหำนคร 10160 

วุฒกิารศึกษา ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 Mini MBA สำขำ Leadership Management 

 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 วฒิุบตัรคอมพิวเตอร์บริหำร  

 จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ความเชี่ยวชาญ กำรบริหำรจดักำร กำรบญัชี และกำรเงิน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมม่ี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Directors Certification Program (DCP26/2546) 
 DCP Refresher Course (2/2549) 
  



 

50 

 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็น ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 
  บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
  บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 
  บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวุโส 
บริษัทจดทะเบียน  และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเส่ียง 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)   

  รองประธานกรรมการ 
  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 
  บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
  บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกดั 

  กรรมการ 
  Oishi International Holdings Limited 
  บริษัท เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
  Fraser and Neave, Limited 
  Frasers Property Limited 
  บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ ำกดั 
  บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ำกดั (มหำชน) 
  บริษัท บ๊ิกซี รีเทล โฮลดิง้ จ ำกดั 
  บริษัท ทีซีซี แอสเซท็ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ แคน จ ำกดั 
  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2553-2556 กรรมกำร Beer Chang International Limited 
2553-2559 กรรมกำรรองกรรมกำร

ผู้อ ำนวยกำรใหญ่ และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

มีนำคม 2559-มกรำคม 2561 กรรมกำร บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซน็เตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ ไมม่ีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 
กจิการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 กรรมกำรบริษัท  6/6 ครัง้
(ณ วันที่ 20 พฤศจกิายน 2561) กรรมกำรบริหำร 9/10  ครัง้

กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 2/2 ครัง้

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม -ไมม่-ี 
พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด 




