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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล       

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 9 เดือน 
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัท่ี 20 เมษำยน 2553 จนถงึปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอสิระ กรรมการสรรหา 
และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 76 ปี 

ที่อยู่ 176/48 ถนนนำงลิน้จ่ี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 

วุฒกิารศึกษา - นิติศำสตร์บณัฑิต (LL.B.) (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- -  นิติศำสตร์มหำบณัฑิต (LL.M.)  
   มหำวิทยำลยัโคลมัเบีย (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 -  นิติศำสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
   มหำวิทยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
 -  นิติศำสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 -  เนติบณัฑิตไทย  
   ส ำนกัศกึษำอบรมกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตยสภำ 

ความเชี่ยวชาญ กฎหมำย และกำรบริหำรจดักำร 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมม่ี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2547 
- Board Failure and How to Fix it, Improving the Quality of 

Finance Reporting ปี 2547 
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ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ) - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 
- National Director Conference (NDC) ปี 2558  
- Independent Director Forum ปี 2560 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   - ประกำศนียบตัรกำรประเมินคำ่อสงัหำริมทรัพย์ 

- สถำบนัปฏิรูปท่ีดินไต้หวนั ร่วมกบั Lincoln Land Institute, 
Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

-    ประกำศนียบตัรกำรสอนสทิธิมนษุยชน 
     มหำวิทยำลยัสตรำบร์ูก ประเทศฝร่ังเศส 

- Business Future Series (BFS 3) - Sustainability for Directors 
Singapore Institute of Directors (SID) 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็น ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

และประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทจดทะเบียน  ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

และประธานคณะกรรมการบริหารความยั่ งยืนและความเส่ียง
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย 
สภำกำชำดไทย 

กรรมการกฤษฎกีา (คณะที่ 7)  
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

กรรมการคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาต ิ
กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2535 - เม.ย. 2562 ผู้บรรยำยส ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำยแห่ง
เนติบณัฑิตยสภำ 

เนติบณัฑิตยสภำ 

2552 - 2559 กรรมกำรสภำจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
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ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2544 - 2558 อำจำรย์บรรยำยพิเศษ (ปริญญำตรี)  
คณะนิติศำสตร์ 

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/           ไมม่ีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรดงักลำ่ว 

กจิการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท  
ที่อาจท าให้เกดิเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562  กรรมกำรบริษัท    5/5 ครัง้ 
(ณ วันที่ 21 พฤศจกิายน 2562) กรรมกำรสรรหำ   4/4  ครัง้ 
 กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 2/2  ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม -ไมม่-ี 
พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด  
 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

1. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ 
2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย) 
3. ไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญัอนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ 
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ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2. นายพษิณุ วิเชียรสรรค์       

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี 11 เดือน  
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แต่วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัท่ี 26 มกรำคม 2549 จนถึงปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเส่ียง  

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 63 ปี 

ที่อยู่ 19/17-18 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 

วุฒกิารศึกษา - ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ (วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)  

 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- ปริญญำโทด้ำนเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ 
 Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ 
- ปริญญำโทด้ำนกำรผลิตเบียร์  
 The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมำร์ก 
- ปริญญำเอกวิศวกรรมศำสตร์  
 Technical University Berlin ประเทศเยอรมนี 

ความเชี่ยวชาญ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศำสตร์   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมม่ี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Directors Accreditation Program (DAP) 2547 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็น ไมม่ีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรดงักลำ่ว 
บริษัทจดทะเบียน  
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ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวุโส 
บริษัทจดทะเบียน  และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเส่ียง 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

รองประธานกรรมการคนที่ 3 และกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เบฟเทค จ ำกดั 

รองประธานกรรมการคนที่ 1 
บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

รองประธานกรรมการ 
บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษัท ฟูด้ ออฟ เอเชีย จ ำกดั 

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมการ 
บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

บริษัท โออิชิ ฟูด้ เซอร์วิส จ ำกดั 

บริษัท เบียร์ช้ำง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ ำกดั 
บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

บริษัท อำหำรเสริม จ ำกดั 

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั 
บริษัท เบียร์ช้ำง จ ำกดั 
บริษัท เบียร์อำชำ จ ำกดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 
บริษัท เอส.พี.เอ็มอำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั 
บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 
Great Brands Limited  
บริษัท ฟูด้ส์ คอมพำนี โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
บริษัท ฟูด้ แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ จ ำกดั 
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ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2557 - 2559 กรรมกำรรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  

และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

2548 - 2557 กรรมกำร บริษัท วิทยำทำน จ ำกดั 
2547 - 2557 กรรมกำรผู้ช่วยกรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรใหญ่ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมม่ีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 
กจิการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท  
ที่อาจท าให้เกดิเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562  กรรมกำรบริษัท   5/5 ครัง้ 
(ณ วันที่ 21 พฤศจกิายน 2562) กรรมกำรบริหำร 12/12  ครัง้ 
 กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน  5/6 ครัง้ 
 และควำมเสี่ยง 

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

3. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล     

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน  
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรกวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2560 จนถึงปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเส่ียง 
 และกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 51 ปี 

ที่อยู่ 100/60 ถนน เฉลมิพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหำนคร 

วุฒกิารศึกษา - ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง)  

  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม) 
  Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกำ  

ความเชี่ยวชาญ กำรบริหำรจดักำรและกำรตลำด 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมม่ี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Director Accreditation Program (DAP) 135/2560 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็น ไมม่ีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรดงักลำ่ว 
บริษัทจดทะเบียน  
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ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่ ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
บริษัทจดทะเบียน  กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเส่ียงและ 
  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกจิอาหาร  
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)   

  กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 
  บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
  บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ำกดั 

  กรรมการ 
  บริษัท ก้อยเก่ียว จ ำกดั   
  บริษัท แมก็ซ์ เอเชีย จ ำกดั 
  บริษัท บิสโตร เอเชีย จ ำกดั 
  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 
  Oishi International Holdings Limited 
  Oishi Myanmar Limited 
  Oishi Group Limited Liability Company 
  บริษัท ฟู้ดส์ คอมพำนี โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
  บริษัท เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
  บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ ำกดั 
  บริษัท ฮำวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  บริษัท ฮำวี ฟู้ด ดสิตริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  บริษัท คอฟฟ่ี คอนเซป็ต์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  บริษัท แมกซ์ เอเชีย ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  บริษัท เอฟแอนด์เอน็ รีเทล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั 
  บริษัท เอฟแอนด์เอน็ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ำกดั 
  Starbucks Coffee (Thailand) Co., Ltd. 

ประสบการณ์การท างาน (ในช่วง 5 ปี) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2558 – ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมม่ีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 
กจิการที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท  
ที่อาจท าให้เกดิเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562  กรรมกำรบริษัท    5/5 ครัง้ 
(ณ วันที่ 21 พฤศจกิายน 2562) กรรมกำรบริหำร 12/12 ครัง้ 
 กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ยืน  4/6 ครัง้ 
 และควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  2/2 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม -ไมม่-ี 
พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด  


