สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2

ข้ อมูลเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ สนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ( มหาชน ) ลาดับที่ 1 (วาระ 5.1)
ชื่อ

: นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
- สาขาบริ หารธุรกิจ
1. มหาวิทยาลัยบูรพา
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
อบรมหลักสู ตรกรรมการ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

: หลักสู ตร DAP รุ่ น 3/2003 และ DCP รุ่ น 68/2005

ตาแหน่งในบริ ษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

: - รองประธานกรรมการบริ ษทั
- ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
- ประธานกรรมการสรรหา

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

: 20 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั
(รวมการถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตร)

: จานวน 6,558,940 หุน้

คิดเป็ น 2.26%

(ณ 31 ธันวาคม 2554)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริ ษทั ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทางานและการดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น :
จานวน
5 แห่ง

บริ ษทั จดทะเบียน
ประเภทกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
1. บมจ. สหพัฒนพิบูล
ประธานกรรมการ
2. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์
กรรมการ
3. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
4. บมจ. ธนูลกั ษณ์
5. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

กิจการอื่น
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรื อ
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
คล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั
34 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกัน
1. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บมจ. สหพัฒนพิบูล
กรรมการ
2. บจ. พูนชัย
3. บจ. ชิเชโด้ โปรเฟสชัน่ แนล (ไทยแลนด์)
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
4. กรรมการ บมจ. ธนูลกั ษณ์

ผลงานในปี 2554 : 1. ให้คาแนะนาในช่องทาง แนวทาง หลักคิดการตลาด แนวทางการบริ หาร แก่ฝ่ายจัดการ
2. ให้คาแนะนาปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ ทั้งด้านการเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2554
(อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 53 - เม.ย. 54)
จานวนครั้งเข้าประชุม/จานวนครั้งจัดประชุม
คุณสมบัติ

คณะกรรมการ
บริ ษทั
12/12

คณะกรรมการ
บริ หาร
- Primary Meeting 35/36

: มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535

คณะกรรมการ
สรรหา
2/2

1

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2

ข้ อมูลเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ สนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ( มหาชน ) ลาดับที่ 2 (วาระ 5.1)
ชื่อ

: นายอมร อัศวานันท์

อายุ

: 64 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒิการศึกษา : 1. ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิ่งกรี น สหรัฐอเมริ กา
2. ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสู ตรกรรมการ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

: หลักสู ตร DAP รุ่ น 4/2003

ตาแหน่งในบริ ษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

: - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

: 31 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั
(รวมการถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตร)

:

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

:

กรรมการบริ ษทั ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทางานและการดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น :
บริ ษทั จดทะเบียน
จานวน
ประเภทกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
5 ประธานกรรมการตรวจสอบ
1. บมจ. ประชาอาภรณ์
กรรมการตรวจสอบ
2. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
4. กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และกรรมการสิ นเชื่อ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
5. กรรมการบริ ษทั และกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง บมจ. กรุ งเทพโสภณ

กิจการอื่น
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรื อ
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
คล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั
1 แห่ง
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ประชาอาภรณ์

ผลงานในปี 2554 : 1. เป็ นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน
รายไตรมาส และรายปี ก่อนรายงานต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
2. ให้คาแนะนาด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริ หาร
ความเสี่ ยงของบริ ษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2554
(อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 53 - เม.ย. 54)
จานวนครั้งเข้าประชุม/จานวนครั้งจัดประชุม
คุณสมบัติ

คณะกรรมการ
บริ ษทั
12/12

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7/9

: มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
6/10

2
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การมี/ไม่ มีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่ อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
- ไม่เป็ น หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- ไม่เป็ น - มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ
ทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/
- ไม่มี การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /
- ไม่เป็ น บริ ษทั ย่อย
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการ
ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้
- ไม่เป็ น รายใหญ่ของบริ ษทั

3

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2

ข้ อมูลเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ สนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ( มหาชน ) ลาดับที่ 3 (วาระ 5.1)
ชื่อ

: พลตารวจเอกสมชาย ประภัสภักดี อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริ ญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
อบรมหลักสู ตรกรรมการ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย : - หลักสู ตร DAP รุ่ น 25/2004
- หลักสู ตร DCP รุ่ น 51/2004
- หลักสู ตร ACP รุ่ น 3/2004
- หลักสู ตร RCP รุ่ น 51/2004
ตาแหน่งในบริ ษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

: 7 ปี

ประสบการณ์การทางาน

:

ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
- บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
อดีต
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท
- ที่ปรึ กษาประจาสานักนายกรัฐมนตรี
- ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ
- ผูบ้ ญั ชาการตารวจภูธรภาค 2
- ผูบ้ ญั ชาการตารวจภูธรภาค 1

การถือหุน้ ในบริ ษทั
:
(รวมการถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตร)

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

:

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น :
จานวน
1 แห่ง

บริ ษทั จดทะเบียน
ประเภทกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันหรื อ
คล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ผลงานในปี 2554 : 1. เป็ นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน
รายไตรมาส และรายปี ก่อนรายงานต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงของกิจการ
2. ให้คาแนะนาด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการบริ หาร
ความเสี่ ยงของ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2554
(อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 53 - เม.ย. 54)
จานวนครั้งเข้าประชุม/จานวนครั้งจัดประชุม
คุณสมบัติ

คณะกรรมการ
บริ ษทั
10/12

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9/9

: มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2

การมี/ไม่ มีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่ อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
- ไม่เป็ น หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- ไม่เป็ น - มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ
ทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/
- ไม่มี การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /
- ไม่เป็ น บริ ษทั ย่อย
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการ
ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้
- ไม่เป็ น รายใหญ่ของบริ ษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2

ข้ อมูลเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ สนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ( มหาชน ) ลาดับที่ 4 (วาระ 5.1)
ชื่อ

: นายสมพล ชัยสิ ริโรจน์

อายุ

: 55 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย โอไฮโอ สหรัฐอเมริ กา
อบรมหลักสู ตรกรรมการ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

: หลักสู ตร DAP รุ่ น 3/2003
และ DCP รุ่ น 68/2005

ตาแหน่งในบริ ษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)

: กรรมการบริ ษทั

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

: 2 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั
(รวมการถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตร)

: จานวน 63,340 หุน้

คิดเป็ น 0.022% (ณ 31 ธันวาคม 2554)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริ ษทั ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ประสบการณ์การทางานและการดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น :
จานวน
1 แห่ง

บริ ษทั จดทะเบียน
ประเภทกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ บมจ. ธนูลกั ษณ์

กิจการอื่น
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรื อ
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
คล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั
6 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกัน
ประธานกรรมการ
1. บจ. แคน
2. บจ. ซันแอนด์แซนด์
กรรมการ
3. บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.
4. บจ. โคราชวัฒนา
5. บจ. ปากน้ าโพวัฒนา
6. บจ. มหาราชพฤกษ์
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
7. กรรมการ บมจ. ธนูลกั ษณ์

ผลงานในปี 2554 : 1. ให้คาแนะนาปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ
2. พิจารณากลัน่ กรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริ ษทั
3. ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2554
(อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 53 - เม.ย. 54)
จานวนครั้งเข้าประชุม/จานวนครั้งจัดประชุม
คุณสมบัติ

คณะกรรมการ
บริ ษทั
8/12

คณะกรรมการ
บริ หาร
- Primary Meeting 27/36
- Secondary Meeting 19/24

: มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
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