
 

39 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
เพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1.  นายอวยชัย ตันทโอภาส             

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง    กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 16 ปี   
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรกวนัที่ 26 มกรำคม 2549 จนถึงปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการก ากับดูแลกิจการทีดี่ 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 72 ปี 

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

วุฒิการศึกษา ปรญิญำตรี B.Sc. Accounting 
 St. Louis University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
 ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ  
 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

ความเช่ียวชาญ กำรบรหิำรจดักำร กำรตลำด และกำรบญัชี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
Director Accreditation Program (DAP) BJC/2547 
Directors Certification Program (DCP) 90/2550 
Role of the Chairman Program (RCP) 29/2555  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีเ่ป็น ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนที ่4  
บริษัทจดทะเบียน  รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที ่1 
  บรษิัท เสรมิสขุ จ ำกดั (มหำชน) 
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ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวุโส  
บริษัทจดทะเบียน  และผู้บริหารสูงสุดก ากับดูแลปฏิบัติการประเทศไทย 
 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  ประธานกรรมการ 
 บรษิัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

  บรษิัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
  บรษิัท โออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส จ ำกดั 
  Vietnam Logistics and Supply Chain Company Limited 

  รองประธานกรรมการ 
บรษิัท เบียรโ์ค เทรนนิ่ง จ ำกดั 
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ ำกดั 
บรษิัท เทรดดิชั่นแนลเทรด แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
บรษิัท แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
บรษิัท โฮเรกำ้ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
บรษิัท โมเดิรน์เทรด แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
กลุม่บรษิัทสรุำกระทิงแดง 

  รองประธานกรรมการ คนที ่1  
บรษิัท ไทยเบฟมำรเ์ก็ตติง้ จ  ำกดั 
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ ำกดั 

บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ มำรเ์ก็ตติง้ จ ำกดั 
บรษิัท เบฟเทค จ ำกดั 

  รองประธานกรรมการ คนที ่2  
  ประธานกรรมการบริหาร 
  บรษิัท ไทยดริง้ค ์จ ำกดั 

  กรรมการ 
บรษิัท บิสโตร เอเชีย จ ำกดั 
บรษิัท มีชยั มีโชค จ ำกดั 
บรษิัท ชำ้งเบียร ์จ ำกดั 
บรษิัท เสรมิสขุ เทรนนิ่ง จ ำกดั 
บรษิัท เครื่องดื่มแรงเยอร ์(2008) จ ำกดั 
บรษิัท กรนีบีน จ ำกดั 
บรษิัท ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ จ ำกดั 
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ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)  บรษิัท เทรดดิชั่นแนลเทรด แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ ำกดั  
South East Asia Logistics Pte. Ltd  
Asia Breweries Limited 

Siam Breweries Limited 
  Grand Royal Group International Company Limited 

Myanmar Supply Chain and Marketing Services 
Company Limited 
International Beverage Holding Limited 

ประสบการณก์ารท างาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2553 - 2559 กรรมกำรรองกรรมกำร

ผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ และ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

2557 – 2559 รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1 
และกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 

บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ มำรเ์ก็ตติง้ จ  ำกดั 

2552 – 2560 กรรมกำร บรษิัท น ำเมือง จ ำกดั 
บรษิัท น ำนคร จ ำกดั 
บรษิัท น ำยคุ จ ำกดั 
บรษิัท น ำทิพย ์จ ำกดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/  ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรดงักล่ำว 
กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  
ทีอ่าจท าให้เกิดเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564  กรรมกำรบรษิัท  6/6 ครัง้ 
 กรรมกำรบรหิำร 12/12  ครัง้ 
 กรรมกำรสรรหำ 2/2 ครัง้ 
 กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  2/2 ครัง้ 
 กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 2/2 ครัง้ 

คุณสมบัติต้องห้ามตาม -ไม่มี- 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   
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ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
เพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2.  นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร        

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง    กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 16 ปี   
 โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

มำตัง้แต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรกวนัที่ 26 มกรำคม 2549 จนถึงปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที ่1 
 และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 67 ปี 

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

วุฒิการศึกษา ปรญิญำตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
 Mini MBA สำขำ Leadership Management 
 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
 วฒุิบตัรคอมพิวเตอรบ์รหิำร  
 จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Directors Certification Program (DCP) 26/2546 
 Directors Certification Program (DCP) Re 2/2549 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีเ่ป็น ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการบริหาร คนที ่1 และกรรมการบริหาร 
บริษัทจดทะเบียน    ความยั่งยืนและความเสี่ยง 

บรษิัท เสรมิสขุ จ ำกดั (มหำชน) 
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ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีเ่ป็น ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน (ต่อ) บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิัท เบอรล์ี่ ยคุเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวุโส 
บริษัทจดทะเบียน  และผู้บริหารสูงสุด การเงนิและบัญชีกลุ่ม 
  บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)   

  รองประธานกรรมการ 
  บรษิัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 
  บรษิัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
  บรษิัท โออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส จ ำกดั 

  กรรมการ 
South East Asia Logistics Pte. Ltd  
Asia Breweries Limited 

Siam Breweries Limited 
Thai Breweries Limited 
บรษิัท ชำ้งเบียร ์จ ำกดั 
เบียรโ์ค ลิมิเต็ด (จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสิงคโปร)์ 
บรษิัท ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ จ ำกดั 
บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้คอมเมอรเ์ชียล  
แอสเสท เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(เดิมชื่อ บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์รที แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั) 
เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ลิมิเต็ด 
เฟรเซอรส์ แอนด ์นีฟ, ลิมิเต็ด 
บรษิัท เพท็ฟอรม์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
Oishi International Holdings Limited 
บรษิัท อีสเทริน์ ซีบอรด์ อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ ำกดั 
บรษิัท บิก๊ซี รีเทล โฮลดิง้ จ ำกดั 
บรษิัท ทซีีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษิัท ไทยเบฟเวอรเ์รจ แคน จ ำกดั 
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ประสบการณก์ารท างาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
ธ.ค. 2555 - พ.ย. 2563 กรรมกำร บรษิัท แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์

จ ำกดั (มหำชน) 
มี.ค. 2559 - ม.ค.2561 กรรมกำร บรษิัท บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
พ.ค. 2553 - ก.ย.2559 กรรมกำรรองกรรมกำร

ผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ 
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/  ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรดงักล่ำว 
กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  
ทีอ่าจท าให้เกิดเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564  กรรมกำรบรษิัท 6/6 ครัง้ 
 กรรมกำรบรหิำร 12/12 ครัง้ 
 กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 2/2 ครัง้ 

คุณสมบัติต้องห้ามตาม -ไม่มี- 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   
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ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
เพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

3. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล     

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 4 ปี 11 เดือน  
 โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

มำตัง้แต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรกวนัที่ 9 กมุภำพนัธ ์2560 จนถึงปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
 และกรรมการก ากับดูแลกิจการทีดี่ 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 53 ปี 

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

วุฒิการศึกษา ปรญิญำตรี นิเทศศำสตร ์(เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง)  
 จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
 ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม) 
 Cleveland State University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ  

ความเช่ียวชาญ กำรบรหิำรจดักำรและกำรตลำด 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส  
และบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Director Accreditation Program (DAP) 135/2560 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีเ่ป็น ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบียนอื่น 
บริษัทจดทะเบียน  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่ ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
บริษัทจดทะเบียน  ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย) 

และผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจอาหาร  
  บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)   
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ต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่ ปัจจบุนั กรรมการผู้จัดการ 

บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)  บรษิัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
บรษิัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 
บรษิัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
บรษิัท โออิชิ ฟู้ด เซอรวิ์ส จ ำกดั 

กรรมการ 
บรษิัท ดีทซูี เซอรวิ์ส จ ำกดั 
บรษิัท คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต ์รีเทล จ ำกดั 
บรษิัท คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษิัท แม็กซ ์เอเชีย ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษิัท เอฟแอนดเ์อ็น รีเทล คอนเน็คชั่น จ ำกดั 
บรษิัท เอฟแอนดเ์อ็น อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิง้ จ ำกดั 
บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จ ำกดั 
บรษิัท ฮำวี ลอจิสติกส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษิัท ฮำวี ฟู้ด ดสิตรบิิวชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษิัท สะไปซ ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
บรษิัท เดอะ คิวเอสอำร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
บรษิัท ฟู้ดส ์คอมพำนี โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 
บรษิัท บสิโตร เอเชีย จ ำกดั  
บรษิัท ไทยดริง้ค ์จ ำกดั  
บรษิัท แม๊กซ ์เอเชีย จ ำกดั 
บรษิัท กอ้ยเก่ียว จ ำกดั 
Oishi F&B (Cambodia) Company Limited 
Shabushi Laos Company Limited 
Oishi International Holdings Limited 
Oishi Myanmar Limited 
Oishi Group Limited Liability Company  

ประสบการณก์ารท างาน (ในช่วง 5 ปี) 
ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
ม.ค. 2558 - ปัจจบุนั  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัพฒันำธุรกิจอำหำร บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/  ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในกิจกำรดงักล่ำว 
กิจการทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  
ทีอ่าจท าให้เกิดเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์  
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สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564  กรรมกำรบรษิัท 6/6 ครัง้ 
 กรรมกำรบรหิำร 12/12 ครัง้ 
 กรรมกำรบรหิำรควำมยั่งยืน 6/6 ครัง้ 
 และควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 2/2 ครัง้ 

คุณสมบัติต้องห้ามตาม -ไม่มี- 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
 


