
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3 

ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

1.  นายฐาปน สริิวัฒนภักดี       

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้    กรรมการ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 3 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

มาตัง้แตว่นัท่ี 26 มกราคม 2549 จนถงึปัจจบุนั 

ตาํแหน่งปัจจุบัน    รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและ 

กรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 41 ปี 

ที่อยู่ 288/37 ถนนสรุวงศ์ แขวงสี่พระยา 

 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

วุฒกิารศึกษา •  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

  มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 

 •  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  

  มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา  

 •  ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

  สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ความเช่ียวชาญ การบริหารจดัการ การเงิน และเศรษฐศาสตร์ 

การถือหุ้นในบริษัท   -   ไมมี่ - 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ •  Directors Accreditation Program (DAP) 2547 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  

    และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

    บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน)  
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ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ปัจจบุนั กรรมการ  

    บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

   รองประธานกรรมการ คนที่ 3  

    รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1  

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกจิการ 

  กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

    บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

(มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่    ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

บริษัท โออิชิ สแนค็ จํากดั 

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากดั 

      บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จํากดั 

      บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

      บริษัท ไทยโมลาส จํากดั 

      บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากดั  

      บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั 

      บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 

      บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

      บริษัท อาหารเสริม จํากดั 

      บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากดั 

      บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

บริษัท เอส.พี.เอม็อาหารและเคร่ืองด่ืม จํากดั 

บริษัท ซี เอ ซี จํากดั 

บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากดั 

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

36 

 



ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่    ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน    บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

กลุม่บริษัทอาคเนย์ 

      กลุม่บริษัทสรุากระทิงแดง 

บริษัท ทศภาค จํากดั 

International Beverage Holdings (China) Limited 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 

      บริษัท นทีชยั จํากดั 

      บริษัท ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์ดิสทิลเลอร่ี จํากดั 

      บริษัท หลกัชยัค้าสรุา จํากดั 

      บริษัท สีมาธุรกิจ จํากดั 

      กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร  

      บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน)   

รองประธานกรรมการ คนที่ 1  

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

      International Beverage Holdings Limited  

      กรรมการ 

      บริษัท เบียร์ช้าง จํากดั 

      บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จํากดั 

      บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จํากดั  

      บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั 

บริษัท เสริมสขุ  เทรนน่ิง จํากดั 

      บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากดั 

      บริษัท จฬุา ยไูนเตด็ จํากดั 

      บริษัท อเดลฟอส จํากดั 

      บริษัท ปฐมภกัดี จํากดั  

      บริษัท เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008) จํากดั 

      Fraser and Neave, Limited 

      Times Publishing Limited  

      InterBev Investment Limited 

      Great Brands Limited 
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ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่    ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน    Best Spirits Company Limited 

      Super Brands Company Pte.Ltd. 

      InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 

      InterBev (Singapore) Limited 

      Blairmhor Distillers Limited 

      Blairmhor Limited 

      International Beverage Holdings (UK) Limited 

      Inver House Distillers Limited 

      บริษัท ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จํากดั 

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา  ตาํแหน่ง     บริษัท 

2553 –2556  กรรมการ     Beer Chang International Limited 

2550 –2555 ประธานกรรมการบริหาร    บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน)  

2550 –2558 รองประธานกรรมการ     บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

 และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท ดงักลา่ว 

ที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558  กรรมการบริษัท          6/7        ครัง้ 

    กรรมการบริหาร                           9/12 ครัง้ 

    กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน          5/5 ครัง้ 

            กรรมการสรรหา ปี 2558        3/3        ครัง้ 

            กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี         1/2        ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม -  ไมมี่ - 

พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด 
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ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

2.  นายอวยชัย ตันทโอภาส       

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้    กรรมการ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 3 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

มาตัง้แตว่นัท่ี 26 มกราคม 2549 จนถงึปัจจบุนั 

ตาํแหน่งปัจจุบัน    กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1  

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 67 ปี 

ที่อยู่ 88/23 หมูท่ี่ 12 ตําบลบางแก้ว   

อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

วุฒกิารศึกษา •  ปริญญาตรี Accounting  

  St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 •  ปริญญาโทบริหารธรุกิจ  

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ความเช่ียวชาญ การบริหารจดัการ การตลาด และการบญัชี  

การถือหุ้นในบริษัท -   ไมมี่ - 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ •  Director Accreditation Program (DAP) 2547 

 •  Directors Certification Program (DCP) 2550 

 •  The Role of The Chairman Program รุ่นท่ี 29/2555 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรอ่ืน •   เกียรติบตัรหลกัสตูร Advance Management Program 

European Executive Development Program 2 

 Institute of Business Administration (INSEAD) ประเทศฝร่ังเศส 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน -   ไมมี่ -       

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่    ปัจจบุนั กรรมการรองกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่  

บริษัทจดทะเบียน   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

      ประธานกรรมการ 

      บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากดั 
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ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่    ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน    บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

บริษัท โออิชิ สแน็ค จํากดั 

บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จํากดั 

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

บริษัท สรุากระทิงแดง (1988) จํากดั 

บริษัท ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์ดิสทิลเลอร่ี จํากดั 

บริษัท สีมาธุรกิจ จํากดั 

บริษัท นทีชยั จํากดั 

บริษัท หลกัชยัค้าสรุา จํากดั 

รองประธานกรรมการ คนที่ 1  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 

กรรมการ 

บริษัท นํายคุ จํากดั 

บริษัท นําเมือง จํากดั 

บริษัท นําทิพย์ จํากดั 

บริษัท นํานคร จํากดั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากดั 

Blairmhor Distillers Limited 

Blairmhor Limited 

InterBev (Singapore) Limited  

International Beverage Holdings (China) Limited 

International Beverage Holdings Limited 

InterBev Trading (China) Limited 
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ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา  ตาํแหน่ง     บริษัท 

2554 –2557  รองประธานกรรมการ    บริษัท เอส.พี.เอม็อาหารและเคร่ืองด่ืม จํากดั 

  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท ดงักลา่ว 

ที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558  - กรรมการบริษัท    7/7 ครัง้ 

 -  กรรมการบริหาร    12/12 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม -  ไมมี่ - 

พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด 
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ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

3.  นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร       

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้    กรรมการ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 3 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

มาตัง้แตว่นัท่ี 26 มกราคม 2549 จนถงึปัจจบุนั 

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2  

 และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 62 ปี 

ที่อยู่ 61 ซอยเพชรเกษม 55 แขวงหลกัสอง  

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา •  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 •  Mini MBA สาขา Leadership Management 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 •  วฒิุบตัรคอมพิวเตอร์บริหาร  

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความเช่ียวชาญ การบริหารจดัการ การบญัชี และการเงิน 

การถือหุ้นในบริษัท -  ไมมี่ - 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ •  Directors Certification Program (DCP26/2546) 

 •  DCP Refresher Course (2/2549) 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรอ่ืน  -  ไมมี่ - 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 
 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
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ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่    ปัจจบุนั กรรมการรองกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่    

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

      รองประธานกรรมการ คนที่ 5 

      บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

รองประธานกรรมการ คนที่ 3 

International Beverage Holdings Limited 

รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จํากดั  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล จํากดั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั 

บริษัท ไทยโมลาส จํากดั 

บริษัท อาหารเสริม จํากดั 

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากดั  

รองประธานกรรมการ 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

บริษัท โออิชิ สแน็ค จํากดั 

กลุม่บริษัทสรุาบางย่ีขนั 

บริษัท อธิมาตร จํากดั 

บริษัท เอส.เอส. การสรุา จํากดั 

บริษัท แก่นขวญั จํากดั 

บริษัท เทพอรุโณทยั จํากดั 

รองประธานกรรมการ และรองประธากรรมการบริหาร 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จํากดั 

กรรมการ 

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากดั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากดั 

บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั 

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากดั  

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จํากดั 

Oishi International Holdings Limited 

Fraser and Neave, Limited 
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ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่    ปัจจบุนั กรรมการ  

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน   Frasers Centrepoint Limited 

InterBev Investment Limited 

International Beverage Holdings (China) Limited 

Blairmhor Distrillers Limited 

International Beverage Holdings (UK) Limited 

Inver House Distrillers Limited 

Blairmhor Limited 

บริษัท เบียร์อาชา จํากดั 

บริษัท เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008) จํากดั 

บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จํากดั 

บริษัท เสริมสขุ เทรนน่ิง จํากดั 

Great Brands Limited 

ประสบการณ์การทาํงาน (ในช่วง 5 ปี) 

ระยะเวลา  ตาํแหน่ง     บริษัท 

2553 – 2556 กรรมการ     Beer Chang International Limited 

2553 – 2555 กรรมการ     Super Bands Company Pte. Ltd.  

2546 –2553 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

    

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/  ไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท ดงักลา่ว 

ที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 - กรรมการบริษัท   7/7 ครัง้ 

 -  กรรมการบริหาร    8/12 ครัง้ 

 -  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน   5/5 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตาม -  ไมมี่ - 

พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด 
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