สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
ประวัตยิ ่ อและข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

กรรมการอิสระ

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

11 ปี 2 เดือน
โดยดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระของบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) มำตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรกวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2549
จนถึงปั จจุบนั

ตาแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกาหนดค่ าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

สัญชาติ

ไทย

อายุ

72 ปี

ที่อยู่

13 ถนนสุขมุ วิท 34 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร 10110

วุฒกิ ารศึกษา

อักษรศำสตร์ บณ
ั ฑิต สำขำวิชำประวัติศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2509)
ปริ ญญำโท (M.A.) สำขำวิชำประวัติศำสตร์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริ กำ (2511)
ปริ ญญำเอก (Ph.D.) สำขำวิชำประวัติศำสตร์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริ กำ (2515)
ปริ ญญำดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำมำนุษยวิทยำ (Humanities)
Schiller International University, London (2546)

ความเชี่ยวชาญ

กำรบริ หำรจัดกำร

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ

- ไม่มี -

ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ น
บริษัทจดทะเบียน

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน

สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 63/2550
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่ นที่ 7/2556
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557
Role of the Chairman Program รุ่ นที่ 39/2559
Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559

ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)

ปั จจุบนั

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
หอกำรค้ ำอังกฤษ-ไทย
ประธานบริษัท
บริ ษัท สปอร์ ต แอนด์ รี ครี เอชัน่ แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

ประสบการณ์ การทางาน (ในช่ วง 5 ปี )
ระยะเวลา
2543 -2544
2545
2546 - 2549
2548 และ 2550 - 2551
2550 - 2552
2555 - ม.ค. 2559

2556 - เม.ย. 2559

ตาแหน่ ง
บริษัท
รองปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
เอกอัครรำชทูต ณ กรุ งโรม ประเทศอิตำลี
เอกอัครรำชทูต ณ กรุ งลอนดอน สหรำชอำณำจักร
เอกอัครรำชทูต ณ กรุ งดับลิน สำธำรณรัฐไอร์ แลนด์
กรรมกำร
บริ ษัท กำรบินไทย จำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำร
บริ ษัท ดรำก้ อน วัน จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และกรรมกำรในคณะกรรมกำร และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรและประธำน
บริ ษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
ไม่มกี ำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรในกิจกำรดังกล่ำว
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทาให้ เกิดเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2

สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560

กรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

คุณสมบัตติ ้ องห้ ามตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด

-ไม่มี-

5/5
6/6
3/3
3/3
2/2

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

การมีความสัมพันธ์ หรื อการมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคล
ที�อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบนั หรื อในช่ วง 2 ปี ที�ผ่านมา
1. ไม่เป็ นกรรมกำรที่มสี ว่ นร่ วมในกำรบริ หำรงำน พนักงำน ลูกจ้ ำง หรื อที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)
3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริ หำร หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่อย /
บริ ษัทร่ วม
4. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนยั สำคัญอันอำจมีผลทำให้ ไม่สำมำรถทำหน้ ำที่ได้ อย่ำงเป็ นอิสระ

3

ประวัตยิ ่ อและข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
2. นายชัย จรุ งธนาภิบาล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

กรรมการอิสระ

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

11 ปี 11 เดือน
โดยดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระของ บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จำกัด
(มหำชน) มำตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรกในวันที่ 8 กุมภำพันธ์
2549 จนถึงปั จจุบนั

ตาแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

สัญชาติ

ไทย

อายุ

64 ปี

ที่อยู่

170 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

วุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญำตรี บญ
ั ชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริ ญญำโทบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ความเชี่ยวชาญ

กำรบัญชีและกำรบริ หำรจัดกำร

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ

- ไม่มี -

ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 29/2546
Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 24/2548

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ น
บริษัทจดทะเบียน

ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัท อำหำรสยำม จำกัด (มหำชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทีมพรี ซิชนั่ จำกัด (มหำชน)

4

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ น
บริษัทจดทะเบียน

ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน
บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด (มหำชน)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ค้ ำเหล็กไทย จำกัด (มหำชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษัท สยำม ฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทางาน (ในช่ วง 5 ปี )
ระยะเวลา
2523 – 2540

ตาแหน่ ง
กรรมกำรบริ หำรและ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงิน

บริษัท
กลุม่ บริ ษัทไมเนอร์

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
ไม่มกี ำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรในกิจกำรดังกล่ำว
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทาให้ เกิดเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560

กรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

คุณสมบัตติ ้ องห้ ามตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด

-ไม่มี-

4/5
6/6
6/6
2/2

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

การมีความสัมพันธ์ หรื อการมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคล
ที�อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบนั หรื อในช่ วง 2 ปี ที�ผ่านมา
1. ไม่เป็ นกรรมกำรที่มสี ว่ นร่ วมในกำรบริ หำรงำน พนักงำน ลูกจ้ ำง หรื อที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)
3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริ หำร หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่อย /
บริ ษัทร่ วม
4. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนยั สำคัญอันอำจมีผลทำให้ ไม่สำมำรถทำหน้ ำที่ได้ อย่ำงเป็ นอิสระ
5

ประวัตยิ ่ อและข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

กรรมการอิสระ

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

8 ปี 11 เดือน
โดยดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิสระของ บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จำกัด
(มหำชน) มำตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรกในวันที่ 24 กุมภำพันธ์
2552 จนถึงปั จจุบนั

ตาแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน
และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

สัญชาติ

ไทย

อายุ

72 ปี
178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่อยู่
วุฒกิ ารศึกษา

ปริ ญญำตรี บญ
ั ชีบณ
ั ฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ
Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริ กำ (ด้ วยทุน USAID)
ปริ ญญำบัตรวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร รุ่ นที่ 42

ความเชี่ยวชาญ

กำรบัญชีและกำรบริ หำรจัดกำร

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ

- ไม่มี -

ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559)
Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556)

6

ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ น
บริษัทจดทะเบียน

ปั จจุบนั

สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกาหนด
ค่ าตอบแทนและสรรหา
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน

ปั จจุบนั

กรรมการกฤษฎีกา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมกำรสภำธุรกิจประกันภัยไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
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ประสบการณ์ การทางาน (ในช่ วง 5 ปี )
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
2552 - 2559
กรรมการ
2553 – 2556
กรรมการสรรหาและ
2555 – 2557
กาหนดค่ าตอบแทน
สมาชิกสภาปฎิรูปแห่ งชาติ
2557 - 2558
กรรมการอิสระและ
เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์ เฮำส์ จำกัด
บริ ษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด
สภำปฎิรูปแห่งชำติ
บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
ไม่มกี ำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรในกิจกำรดังกล่ำว
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจทาให้ เกิดเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560

กรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

คุณสมบัตติ ้ องห้ ามตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด

-ไม่มี-

5/5
6/6
3/3
2/2

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

การมีความสัมพันธ์ หรื อการมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคล
ที�อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบนั หรื อในช่ วง 2 ปี ที�ผ่านมา
1. ไม่เป็ นกรรมกำรที่มสี ว่ นร่ วมในกำรบริ หำรงำน พนักงำน ลูกจ้ ำง หรื อที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)
3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับผู้บริ หำร หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่อย /
บริ ษัทร่ วม
4. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนยั สำคัญอันอำจมีผลทำให้ ไม่สำมำรถทำหน้ ำที่ได้ อย่ำงเป็ นอิสระ
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