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

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

8 ปี 5 เดือน
โดยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทมาตัง้ แต่วันที่ 10 พฤศจิ กายน 2549
จนถึงปั จจุบนั

ตําแหน่ งปั จจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สัญชาติ

ไทย

อายุ

69 ปี

ที่อยู่

เลขที่ 13 ซอยสุขมุ วิท 34 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

- อักษรศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท (M.A.) และปริ ญญาเอก (Ph.D.)
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Michigan State University, U.S.A.
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humanities,
Schiller International University, London, UK.

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
-

Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่
63/2550
30

ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Successful Formulation & Execution of Strategy
(SFE) รุ่ นที่ 22/2557
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่ นที่ 7/2556

ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
บริ ษั ท คัน ทรี่ กรุ๊ ป ดี เวลลอปเมนท์ จํ ากั ด
(มหาชน)

ปั จจุบนั

กรรมการคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการคณะกรรมการบริ หารบริ ษัท
กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)

2557-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น เอ็ ม เอฟซี
จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน 2550-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
หอการค้ าอังกฤษ-ไทย
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
บริ ษัท สปอร์ ต แอนด์ รี ครี เอชัน่ แมนเนจเม้ นท์
จํากัด

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี31

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2557

คุณสมบัตติ ้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด

-

คณะกรรมการบริ ษัท ปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557

5/5 ครัง้
8/8 ครัง้

-

คณะกรรมการสรรหา ปี 2557

1/1 ครัง้

-

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ปี 2557 3/3 ครัง้

-

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2557 3/3 ครัง้

-ไม่มี-

การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ในปั จจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
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ประวัตยิ ่ อและข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
2. นายชัย จรุ งธนาภิบาล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

9 ปี 2 เดือน
โดยดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทมาตังแต่
้ วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงปั จจุบนั

ตําแหน่ งปั จจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สัญชาติ

ไทย

อายุ

61 ปี

ที่อยู่

เลขที่ 2102/179 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

-

ปริ ญญาตรี บญ
ั ชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริ ญญาโทการบัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
-

Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 29/2546

-

Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 4/2548

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2550-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
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2547-ปั จจุบนั

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
บริ ษัท ค้ าเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)

2546-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
บริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

2545-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)

2543-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทีมพรี ซิชนั่ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2557

- คณะกรรมการบริ ษัท ปี 2557
- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557

5/5 ครัง้
8/8 ครัง้

- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ปี 2557

7/7 ครัง้

- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2557

3/3 ครัง้

คุณสมบัตติ ้ องห้ ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด

-ไม่มี-

การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ในปั จจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
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ประวัตยิ ่ อและข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

6 ปี 2 เดือน
โดยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ของตังแต่
้ วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึง
ปั จจุบนั

ตําแหน่ งปั จจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ
กรรมการตรจสอบ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สัญชาติ

ไทย

อายุ

69 ปี

ที่อยู่

เลขที่ 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

-

ั ชีบณ
ั ฑิต
ปริ ญญาตรี บญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ปริ ญญาโท Master of Business Administration
(M.B.A.)
Syracuse University U.S.A. (ด้ วยทุน USAID)

-

ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
-

Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 17/2545

-

Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 13/2549

-

Role of the Compensation Committee (RCC)
รุ่ นที่ 4/2550
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ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
-

Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 32/2553

-

Financial Institutions Governance Program
รุ่ นที่ 2/2554

-

Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่ นที่10/2556
(ผ่านการอบรม ACP MIA MFM MIR)
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP
7/2556)

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)

ปั จจุบนั

กรรมการอิ ส ระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

2552-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

2550-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน 2557-ปั จจุบนั

สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ
สภาปฎิรูปแห่งชาติ

2550-ปั จจุบนั

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย

2549-ปั จจุบนั

กรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ 3 - กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน 2555 – 2557

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาขน)

2553 – 2556

กรรมการ
บริ ษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์ เฮาส์ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษัท บีเจซี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด)

2551 – 2556

ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจํากระทรวงพาณิชย์

2550 – 2555

กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนคริ นทร์

2548 – 2554

อนุ ก รรมการในคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นา
ระบบราชการเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ มและ
พัฒนาองค์ การมหาชน และองค์กรรู ปแบบ
อื่ น ในกํ ากับ ของราชการฝ่ ายบริ ห ารที่ มิ ใ ช่
ส่วนราชการ

-ไม่มี-

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2557

- คณะกรรมการบริ ษัท ปี 2557
- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557

5/5 ครัง้
7/8 ครัง้

- คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ปี 2557

2/3 ครัง้

- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2557

3/3 ครัง้

คุณสมบัตติ ้ องห้ ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด

-ไม่มี-

การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ในปั จจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
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