
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3 

 

ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) 

1.  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี         

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้    กรรมการ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 3 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

มาตัง้แตว่นัท่ี 26 มกราคม 2549 จนถงึปัจจบุนั 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 38 ปี 

ที่อยู่ 288/37 ถนนสรุวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   

วุฒกิารศึกษา -  ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาบริหารทัว่ไป    

   มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

-  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอสตนั   

   สหรัฐอเมริกา  

-  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยั  

   บอสตนั สหรัฐอเมริกา  

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 2547  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

-  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

-  บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

-  บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

-  บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน)  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์  

- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  
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ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง    บริษัท 

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ    บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

  ประธานกรรมการบริหาร 

  กรรมการสรรรหา และ 

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั  

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั    

ปัจจบุนั  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั  กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั  กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน)  

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ    บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   บริษัท ทศภาค จํากดั  

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   กลุม่บริษัทสรุากระทิงแดง  

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท เบียร์ช้าง จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จํากดั 

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากดั 

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จํากดั 

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บริษัท ไทยโมลาส จํากดั 

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากดั 

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากดั 

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการและ   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 

  ประธานกรรมการบริหาร 

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บริษัท อาหารเสริม จํากดั 

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากดั 

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ    บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั  

ปัจจบุนั  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร International Beverage Holdings Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     Best Spirits Company Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     Blairmhor Distillers Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     Blairmhor Limited 
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ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง    บริษัท 

ปัจจบุนั  กรรมการ     InterBev (Singapore) Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     InterBev Malaysia Sdn. Bhd 

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   International Beverage Holdings (China) Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     International Beverage Holdings (UK) Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     Inver House Distillers Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     Super Brand Company Pte.Ltd 

ปัจจบุนั  กรรมการ     Beer Chang International Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     InteBev Invesment Limited 

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ คนท่ี 4   บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการบริหารคนท่ี 1 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

กํากบัดแูลกิจการ  

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง                                                                                        

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     Great Brands Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท จฬุา ยไูนเต็ด จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท อเดลฟอส จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท ปฐมภกัดี จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั (2000) จํากดั 

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/ ไมมี่ 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
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การเข้าร่วมประชุมปี 2555  - กรรมการบริษัท ปี 2555  4/7  ครัง้ 

 -  กรรมการบริหาร ปี 2555  12/12  ครัง้ 

 -  กรรมการสรรหา ปี 2555  1/1  ครัง้ 

 -  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ปี 2555 4/4  ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด  ไมมี่ 
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ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) 

2.  นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร       

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้    กรรมการ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 3 เดือน โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

มาตัง้แตว่นัท่ี 26 มกราคม 2549 จนถงึปัจจบุนั 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 59 ปี 

ที่อยู่ เลขท่ี 51 ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา -  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ (เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่)  

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  Mini MBA Leadership มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) 2546 

DCP Refresher Course รุ่นท่ี 2/2548 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 -  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

                                                                      -  บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

-  บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

- บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

-  บริษัท แผน่ดินทองพร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 -  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์  

 -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  

ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง  บริษัท 

ปัจจบุนั  กรรมการ  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

  และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั  

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั    

joe
Typewritten Text

joe
Typewritten Text
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ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง    บริษัท 

ปัจจบุนั  กรรมการ     Oishi International Holdings Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั  กรรมการและกรรมการบริหาร  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล 

 เอสเตท  (ระยอง) จํากดั                                                                                        

ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการรองกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ อํานวยการใหญ่    

ปัจจบุนั  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน)  

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ    กลุม่บริษัทสรุาบางยี่ขนั 

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการและ   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 

  ประธานกรรมการบริหาร 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท ไทยโมลาส จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท อาหารเสริม จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท เบียร์อาชา จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากดั 

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2  บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     International Beverage Holdings Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     Blairmhor Distillers Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     Blairmhor Limited 

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   International Beverage Holdings (China) Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     International Beverage Holdings (UK) Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     Inver House Distillers Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     Beer Chang International Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ     InteBev Invesment Limited 

ปัจจบุนั  กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

คนท่ี 2 และกรรมการบริหารความเสีย่ง                                                                                        

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จํากดั 
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ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง    บริษัท 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     Great Brands Limited 

ปัจจบุนั                กรรมการ และกรรมการบริหาร   บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการบริหาร  บริษัท แผน่ดินทองพร็อพเพอร์ตี ้ 

                                                        ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน)                                

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ แคน จํากดั 

ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท อเดลฟอส จํากดั 

  

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/ ไมมี่ 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2555  - กรรมการบริษัท ปี 2555  7/7  ครัง้ 

 - กรรมการบริหาร ปี 2555  11/12  ครัง้ 

  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ปี 2555 4/4  ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด  ไมมี่ 
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ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) 

3.  นายพษิณุ วิเชียรสรรค์        

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้    กรรมการ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 3 เดือน โดยดํารงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

มาตัง้แตว่นัท่ี 26 มกราคม 2549 จนถงึปัจจบุนั 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 57 ปี 

ที่อยู่     เลขท่ี 19/17-18 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพ,.มหานคร  

วุฒกิารศึกษา -  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 -  ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  

    สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ 

 - ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ จาก Scandinavian School of     

     Brewing ประเทศเดนมาร์ค 

 -  ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ Technical University Berlin 

    ประเทศเยอรมนันี 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

ประวัตกิารอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2547 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ไมมี่ 

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์  

 -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  

ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง  บริษัท 

ปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการบริหาร   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

  และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ปัจจบุนั  กรรมการ    บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั  

ปัจจบุนั  กรรมการ    บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั    
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ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง    บริษัท 

ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการผู้ช่วย  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

  กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่    

ปัจจบุนั            กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั             กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ   บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

ปัจจบุนั             กรรมการ    บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชัล่แนล จํากดั 

ปัจจบุนั             กรรมการ    บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากดั 

ปัจจบุนั             กรรมการ    บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

ปัจจบุนั             กรรมการ    บริษัท อาหารเสริม จํากดั 

ปัจจบุนั             กรรมการ    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากดั 

ปัจจบุนั             กรรมการ    บริษัท เบียร์ช้าง จํากดั 

ปัจจบุนั             กรรมการ    บริษัท เบียร์อาชา จํากดั 

ปัจจบุนั             กรรมการ    บริษัท วิทยาทาน จํากดั 

ปัจจบุนั             กรรมการ    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากดั 

ปัจจบุนั             กรรมการ    Great Brands Limited  

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/ ไมมี่ 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2555  - กรรมการบริษัท ปี 2555  7/7  ครัง้ 

 - กรรมการบริหาร ปี 2555  12/12  ครัง้ 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2555 6/6  ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด  ไมมี่ 
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ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) 

4.  นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล        

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้    กรรมการอิสระ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

มาตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษายน 2553 จนถงึปัจจบุนั 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 69 ปี 

ที่อยู่     176/48 ถนนนางลิน้จ่ี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา   

กรุงเทพมหานคร 10120  

วุฒกิารศึกษา -  นิติศาสตร์บณัฑิต LL.B. (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-   นิติศาสตร์มหาบณัฑิต LL.M. 

มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย (นิวยอร์ค) สหรัฐอเมริกา 

-  เนติบณัฑิตไทย แห่งสํานกัอบรมศกึษากฎหมายแห่ง 

เนติบณัฑิตยสภา 

-   นิติศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-   นิติศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

    มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

การถือหุ้นในบริษัท   ไมมี่ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2547 

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 

Board Failure and How to Improving the Quality of Finance 

Reporting ปี 2547 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 -  บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

-  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

-  บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์  

 -  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  

 

ประสบการณ์การทาํงาน  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง  บริษัท 

ปัจจบุนั                กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

                          และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน    
   

ปัจจบุนั 

 

 

 

ปัจจบุนั 

 

 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

และประธานกรรมการสรรหา 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา และ 

ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสภาจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

ทางด้านกฎหมาย 

อาจารย์บรรยายพิเศษ 

ผู้บรรยายสํานกัอบรมศกึษากฎหมาย 

แห่งเนติบณัฑิตยสภา 

กรรมการกฤษฎีกา  

(คณะท่ี 7 กรรมการร่างกฎหมาย) 

    บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

   บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

   สํานกังานคณะกรรมการกํากบัการซือ้ขายสินค้า 

   เกษตรลว่งหน้า กระทรวงพาณิชย์ 

   คณะนิติศาตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   เนติบณัฑิตยสภา 

 

   สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/ ไมมี่ 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2555  - กรรมการบริษัท ปี 2555  7/7 ครัง้ 

- กรรมการสรรหา ปี 2555  1/1 ครัง้ 

- กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ปี 2555  4/4 ครัง้ 
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คุณสมบัตต้ิองห้ามตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด  ไมมี่ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามสําหรับการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ ไมมี่ 

 

(รายละเอียดคณุสมบติักรรมการอิสระปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 8 ของหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี)้




