
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3 

ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

1.  นายวิกรม คุ้มไพโรจน์         

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้     กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ  8 ปี 5 เดือน  

  โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทมาตัง้แต่วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2549 

จนถงึปัจจบุนั 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท  กรรมการอิสระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  ประธานกรรมการสรรหา  

  กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

  กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

สัญชาต ิ ไทย  

อายุ 69 ปี 

ที่อยู่ เลขท่ี 13 ซอยสขุมุวิท 34 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนั  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

วุฒกิารศึกษา - อกัษรศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาโท (M.A.) และปริญญาเอก (Ph.D.) 

สาขาวิชาประวติัศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  

Michigan State University, U.S.A. 

- ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขา Humanities, 

Schiller International University, London, UK. 

การถือหุ้นในบริษัท  -ไมมี่- 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 

63/2550 
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ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุ่นท่ี 22/2557 

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 

รุ่นท่ี 7/2556 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 

   บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 

(มหาชน)  

 ปัจจบุนั กรรมการคณะกรรมการบริษัท 

  กรรมการคณะกรรมการบริหารบริษัท 

    กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

 2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 

จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2550-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์  

     หอการค้าองักฤษ-ไทย 

ปัจจบุนั กรรมการ  

กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์  

ประธานกรรมการ 

บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์ 

จํากดั  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ -ไมมี่- 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
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การเข้าร่วมประชุมปี 2557  - คณะกรรมการบริษัท ปี 2557  5/5 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 8/8 ครัง้ 

- คณะกรรมการสรรหา ปี 2557  1/1 ครัง้ 

- คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ปี 2557 3/3 ครัง้ 

- คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2557 3/3 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตามพระราชบัญญัต ิ -ไมมี่- 

บริษัทมหาชนจาํกัด   

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

1.  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

2.  ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

3.  ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
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ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

2. นายชัย จรุงธนาภบิาล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 2 เดือน 

โดยดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทมาตัง้แตว่นัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2549 จนถงึปัจจบุนั 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท  กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 61 ปี 

ที่อยู่ เลขท่ี 2102/179 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโทการบญัชีมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การถือหุ้นในบริษัท -ไมมี่- 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 29/2546 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 4/2548 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2550-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 
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ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2547-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

  บริษัท ค้าเหลก็ไทย จํากดั (มหาชน) 

 2546-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

       บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

(มหาชน) 

 2545-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จํากดั (มหาชน) 

 2543-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไมม่ี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/   -ไมม่ี-  

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2557  - คณะกรรมการบริษัท ปี 2557   5/5 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557  8/8 ครัง้ 

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2557  7/7 ครัง้ 

- คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2557 3/3 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด  -ไมมี่- 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

1.  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

2.  ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

3.  ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
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ประวัตย่ิอและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 2 เดือน 

โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ ของตัง้แตว่นัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2552 จนถงึ

ปัจจบุนั 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ  

กรรมการตรจสอบ  

ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 69 ปี 

ที่อยู่ เลขท่ี 178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน  

แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท Master of Business Administration 

(M.B.A.)  

Syracuse University U.S.A. (ด้วยทนุ USAID) 

- ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 42 

การถือหุ้นในบริษัท -ไมมี่- 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 13/2549 

- Role of the Compensation Committee (RCC)  

รุ่นท่ี 4/2550 
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ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 32/2553 

- Financial Institutions Governance Program  

 รุ่นท่ี 2/2554 

- Advanced Audit Committee Program (AACP)  

 รุ่นท่ี10/2556 

 (ผ่านการอบรม ACP MIA MFM MIR) 

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 

7/2556) 

- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) 

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

 2552-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

  บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์จํากดั (มหาชน) 

 2550-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  

  กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 

  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จํากดั (มหาชน) 

  บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2557-ปัจจบุนั สมาชิกสภาปฎิรูปแหง่ชาต ิ

      สภาปฎิรูปแหง่ชาต ิ

     2550-ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

   คณะกรรมการสภาธุรกิจประกนัภยัไทย 

     2549-ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา  

      (คณะท่ี 3 - กฎหมายเก่ียวกบัการเงิน) 

  สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ตาํแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2555 – 2557  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

   บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จํากดั (มหาขน) 

 2553 – 2556  กรรมการ 

   บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จํากดั 

   (เดิมช่ือ บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั) 

 2551 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

   ประจํากระทรวงพาณิชย์ 

 2550 – 2555  กรรมการและเหรัญญิก 

   มลูนิธิสถาบนัโรคไตภมิูราชนครินทร์ 

 2548 – 2554  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนา

ระบบราชการเ ก่ียวกับการส่งเสริมและ

พัฒนาองค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบ

อ่ืนในกํากับของราชการฝ่ายบริหารท่ีมิใช่

สว่นราชการ 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/ -ไมมี่- 

กจิการที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2557  - คณะกรรมการบริษัท ปี 2557   5/5 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557  7/8 ครัง้ 

- คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ปี 2557 2/3 ครัง้ 

- คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2557 3/3 ครัง้ 

 

คุณสมบัตต้ิองห้ามตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด  -ไมมี่- 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

1.  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

2.  ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

3.  ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
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