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ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
เพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 14 ปี 2 เดือน  
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบรษิัท โออิชิ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรกวนัที่ 10 พฤศจิกำยน 2549 จนถึงปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากับดูแลกิจการทีดี่ 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 74 ปี 

ทีอ่ยู่ หอ้ง บี3601 ชัน้ 36 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์เลขที่ 90 ถนนรชัดำภิเษก
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

วุฒิการศึกษา อกัษรศำสตรบ์ณัฑิต สำขำวิชำประวตัิศำสตร ์  
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั (2509) 
ปรญิญำโท (M.A.) สำขำวิชำประวตัิศำสตรค์วำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ  
Michigan State University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ (2511) 
ปรญิญำเอก (Ph.D.) สำขำวิชำประวตัิศำสตรค์วำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ  
Michigan State University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ (2515) 
ปรญิญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สำขำมำนษุยวิทยำ (Humanities) 
Schiller International University, London (2546) 

ความเช่ียวชาญ กำรบรหิำรจดักำร 

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

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีเ่ป็น ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  

บริษัทจดทะเบียน  บรษิัท คนัทรี ่กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  

 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่ ปัจจบุนั ทีป่รึกษากิตติมศักดิ ์ 

บริษัทจดทะเบียน  หอกำรคำ้องักฤษ-ไทย 

  ประธานบริษัท 
  บรษิัท สปอรต์ แอนด ์รีครีเอชั่น แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั  

ประสบการณก์ารท างาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2556 - เม.ย. 2559 กรรมกำรและประธำน

คณะกรรมกำรบรรษัทภบิำล 
บรษิัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั 
(มหำชน) 

2555 - ม.ค. 2559 กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรในคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/  ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรดงักล่ำว 
กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  
ทีอ่าจท าให้เกิดเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563  กรรมกำรบรษิัท    5/5 ครัง้ 
 กรรมกำรตรวจสอบ   6/6 ครัง้ 
 กรรมกำรสรรหำ    2/2 ครัง้ 
 กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  2/2 ครัง้ 
 กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี  2/2 ครัง้ 
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คุณสมบัติต้องห้ามตาม -ไม่มี- 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  

การมีความสัมพันธแ์ละการมีส่วสนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ทีผ่่านมา  

1.  ไม่เป็นกรรมกำรที่มสีว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรือที่ปรกึษำที่ไดร้บัเงินเดือนประจ ำ  
2.  ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษำกฎหมำย) 
3. ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวักบัผูบ้รหิำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท / บรษิัทใหญ่ / บรษิัทย่อย / 

บรษิัทรว่ม 
4. ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจที่มีนยัส  ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ  
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ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
เพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2.  นายชัย จรุงธนาภบิาล  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 14 ปี 10 เดือน  
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
มำตัง้แต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรกวนัที่8 กมุภำพนัธ ์2549 จนถึงปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการก ากับดูแลกิจการทีดี่ 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 66 ปี 

ทีอ่ยู่ หอ้งเลขที่ บี3601 ชัน้ 36 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์เลขที่ 90  
ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  

วุฒิการศึกษา ปรญิญำตรีบญัช ี จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

ปรญิญำโทบญัช ี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

ความเช่ียวชาญ กำรบญัชีและกำรบรหิำรจดักำร  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 29/2546 
Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 24/2548 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีเ่ป็น ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
บริษัทจดทะเบียน  และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  บรษิัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บรษิัท ทีมพรซีิชั่น จ ำกดั (มหำชน)  
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ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีเ่ป็น ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทจดทะเบียน  บรษิัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  
  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บรษิัท ทีเอ็มที สตลี จ ำกดั (มหำชน) 

  กรรมการอิสระ 
  บรษิัท สยำม ฟิวเจอร ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  บรษิัท วีรนัดำ รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่  - ไม่มี - 
บริษัทจดทะเบียน   

ประสบการณก์ารท างาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ

และกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

บรษิัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

2548 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิัท ทีเอ็มที สตลี จ ำกดั (มหำชน) 

2546 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บรษิัท สยำม ฟิวเจอร ์ดีเวลลอปเมนท ์
จ ำกดั (มหำชน) 

2545 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ำกดั 
(มหำชน) 

2543 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิัท ทีมพรซีิชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/  ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรดงักล่ำว 
กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัททีอ่าจ  
ท าให้เกิดเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
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สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563  กรรมกำรบรษิัท    5/5 ครัง้ 
 กรรมกำรตรวจสอบ   6/6 ครัง้ 
 กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  6/6 ครัง้ 
 กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  2/2 ครัง้ 
 กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี  2/2 ครัง้ 

คุณสมบัติต้องห้ามตาม -ไม่มี- 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  

การมีความสัมพันธแ์ละการมีส่วสนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ทีผ่่านมา  

1.  ไม่เป็นกรรมกำรที่มสีว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรือที่ปรกึษำที่ไดร้บัเงินเดือนประจ ำ  
2.  ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษำกฎหมำย) 
3. ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวักบัผูบ้รหิำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท / บรษิัทใหญ่ / บรษิัทย่อย / 

บรษิัทรว่ม 
4. ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจที่มีนยัส  ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ 
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ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
เพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

3.  นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 11 ปี 10 เดือน  
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แต่วนัที่ 24 กมุภำพนัธ ์2552 จนถึงปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการทีดี่ 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 74 ปี 

ทีอ่ยู่ หอ้งเลขที่ บี3601 ชัน้ 36 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์เลขที่ 90  
ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

วุฒิการศึกษา ปรญิญำตรีบญัชีบณัฑิต  
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั  
ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ   
Syracuse University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ (ดว้ยทนุ USAID) 
ปรญิญำบตัรวิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร รุน่ที่ 42 

ความเช่ียวชาญ กำรบญัชีและกำรบรหิำรจดักำร  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ 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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ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ) 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 าแหน่งในกิจการอ่ืนทีเ่ป็น ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทจดทะเบียน    ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา 

      บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บรษิัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ำกดั (มหำชน) 

      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
      บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

      กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บรษิัท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ำกดั (มหำชน 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทจดทะเบียน บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
 มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำม 

กำรทจุรติแห่งชำติ (ส  ำนกังำน ป.ป.ช.) 

 กรรมการกฤษฎีกา 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)  
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ประสบการณก์ารท างาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

มี.ค. 2560 - ส.ค. 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมำคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

2550 - มิ.ย. 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรสภำธุรกิจประกนัภยัไทย 

เม.ย. 2557 - ก.ค. 2563 กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ำกดั (มหำชน) 

เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท บิก๊ซี ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

2552 - 2559 กรรมการอิสระ บรษิัท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูป สภำปฏิรูปแห่งชำติ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/  ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรดงักล่ำว 
กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  
ทีอ่าจท าให้เกิดเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 กรรมกำรบรษิัท    5/5 ครัง้ 
 กรรมกำรตรวจสอบ   6/6 ครัง้ 
 กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  2/2 ครัง้ 
 กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี  2/2 ครัง้ 

คุณสมบัติต้องห้ามตาม -ไม่มี- 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ทีผ่่านมา  

1.  ไม่เป็นกรรมกำรที่มสีว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน พนกังำน ลกูจำ้ง หรือที่ปรกึษำที่ไดร้บัเงินเดือนประจ ำ  
2.  ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษำกฎหมำย)  
3. ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวักบัผูบ้รหิำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท / บรษิัทใหญ่ / บรษิัทย่อย / 

บรษิัทรว่ม 
4. ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจที่มีนยัส  ำคญัอนัอำจมีผลท ำใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ  


