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ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีทีม่ีการมอบฉันทะ 

1. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 11 ปี 8 เดือน 
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตัง้แต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรกวนัที่ 20 เมษำยน 2553 จนถึงปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา 
และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 78 ปี 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ - ไม่มี - 
ทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
รำยละเอียดขอ้มูล ประวัติ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรอิสระในปี 2564 ปรำกฏในหัวขอ้ “กำรเขำ้ร่วมประชุม 
และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรรำยบุคคล” หนำ้ที่ 162 และ “เอกสำรแนบ 1-1 รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร 
ผู้บริหำร ผู้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท และเลขำนุกำรบริษัท” หน้ำที่ 315 ถึงหน้ำที่ 328 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
ประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ 
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2)  
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2. นายวิกรม คุ้มไพโรจน ์

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 15 ปี 2 เดือน 
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกวันที่  10 พฤศจิกำยน 2549 จนถึง
ปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหา กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 75 ปี 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ - ไม่มี - 
ทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
รำยละเอียดขอ้มูล ประวัติ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรอิสระในปี 2564 ปรำกฏในหัวขอ้ “กำรเขำ้ร่วมประชุม 
และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรรำยบุคคล” หนำ้ที่ 162 และ “เอกสำรแนบ 1-1 รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร 
ผู้บริหำร ผู้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท และเลขำนุกำรบริษัท” หน้ำที่ 315 ถึงหน้ำที่ 328 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
ประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ 
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2)  
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3. นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 12 ปี 11 เดือน 
โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
มำตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกวันที่  24 กุมภำพันธ์ 2552 จนถึง
ปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการทีดี่ 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 75 ปี 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ - ไม่มี - 
ทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
รำยละเอียดขอ้มูล ประวัติ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรอิสระในปี 2564 ปรำกฏในหัวขอ้ “กำรเขำ้ร่วมประชุม 
และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรรำยบุคคล” หนำ้ที่ 162 และ “เอกสำรแนบ 1-1 รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร 
ผู้บริหำร ผู้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท และเลขำนุกำรบริษัท” หน้ำที่ 315 ถึงหน้ำที่ 328 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
ประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ 
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2)  
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4. นายชัย จรุงธนาภบิาล 

ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 15 ปี 11 เดือน  

โดยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
มำตัง้แต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรกในวนัที่ 8 กมุภำพนัธ ์2549 จนถึง
ปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสีย่ง 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 67 ปี 
ทีอ่ยู่ หอ้งเลขที่ บี3601 ชัน้ที่ 36 อำคำรซีดบัเบิล้ย ูทำวเวอร ์เลขที่ 90 

ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
10310 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส   
และบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ - ไม่มี - 
ทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  
รำยละเอียดขอ้มูล ประวัติ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรอิสระในปี 2564 ปรำกฏในหัวขอ้ “กำรเขำ้ร่วมประชุม 
และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรรำยบุคคล” หนำ้ที่ 162 และ “เอกสำรแนบ 1-1 รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร 
ผู้บริหำร ผู้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท และเลขำนุกำรบริษัท” หน้ำที่ 315 ถึงหน้ำที่ 328 ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
ประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ 
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2) 


