สิ่งที่สงมาดวย 2

ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการ (วาระ 5.1)
ชื่อ

: ดร. สม จาตุศรีพิทักษ

อายุ

: 67 ป

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

: ปริญญาเอก (การเงิน) มหาวิทยาลัยแหงรัฐนิวยอรค สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

หลักสูตร DAP รุน 3/2003 และ DCP รุน 68/2005
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตําแหนงในบริษัท

:

ประธานกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท

:

9 ป

ประสบการณการทํางาน

:

ตําแหนงปจจุบัน
1. กรรมการกิตติมศักดิ์ หอการคาไทย
2. ที่ปรึกษาสภาหอการคาแหงประเทศไทย
3. ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตําแหนงในอดีต
1. สมาชิกวุฒิสภา
2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
3. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
4. ประธานธนาคารสมาคมไทย

การถือหุนในบริษัท

:

จํานวน 10,680 หุน

:

กรรมการบริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว

คิดเปน 0.004% (ณ 31 ธันวาคม 2549)

(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร
- ไมมี ผลงานในป 2549 :

กิจการอื่น
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกัน/
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
2 แหง
- ไมมี -

1. พิจารณางานที่เสนอเขามาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2 ใหคําแนะนําปรึกษาที่เปนประโยชนแกฝายจัดการ
3. ใหขอเสนอแนะที่เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝายจัดการ
4. ใหคําแนะนําในชองทาง แนวทางการตลาดใหม ๆ แกฝายจัดการ

การเขารวมประชุมในป 2549
(อายุปกรรมการตั้งแต เม.ย. 48 – เม.ย. 49)
จํานวนครั้งเขาประชุม/จํานวนครั้งจัดประชุม
คุณสมบัติตองหาม :

:

คณะกรรมการ
บริษัท
12/12

ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต

1

สิ่งที่สงมาดวย 2

ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการ (วาระ 5.1)
ชื่อ

: นายอมร อัศวานันท

อายุ : 59 ป

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบวลิ่งกรีน สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: หลักสูตร DAP รุน 4/2003 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตําแหนงในบริษัท

: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท

: 7 ป

ประสบการณการทํางาน

: ตําแหนงปจจุบัน
- กรรมการบริหารธนาคาร และกรรมการตรวจสอบ
ตําแหนงในอดีต
- ผูบริหารอาวุโสของธุรกิจการเงิน การธนาคาร อสังหาริมทรัพย โรงแรม
และกอสราง

การถือหุนในบริษัท

: - ไมมี -

(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
จํานวน
5 แหง

:

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกัน/
ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
1 แหง
- ไมมี 1. บมจ. ประชาอาภรณ
กรรมการตรวจสอบ
2. บมจ. ฟารอีสทดีดีบี
3. บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
4. บมจ. กรุงเทพโสภณ
กรรมการบริหาร
5. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ผลงานในป 2549 :

1. เปนหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สอบทานความนาเชื่อถือของขอมูลทางการเงิน
รายไตรมาส และรายปกอนรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบ
รายการเกี่ยวโยงของกิจการ
2. ใหคําแนะนําดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

การเขารวมประชุมในป 2549
คณะกรรมการ
(อายุปกรรมการตั้งแต เม.ย. 48 – เม.ย. 49)
บริษัท
11/12
จํานวนครั้งเขาประชุม/จํานวนครั้งจัดประชุม
คุณสมบัติตองหาม :

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7/9

ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต

2

สิ่งที่สงมาดวย 2

ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการ (วาระ 5.1)
ชื่อ

: นางดารณี มานะวาณิชเจริญ อายุ : 56 ป

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาตรและการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

หลักสูตร DAP รุน 4/2003 และ DCP รุน 52/2004
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตําแหนงในบริษัท

:

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท

:

29 ป

ประสบการณการทํางาน

:

2545 – ปจจุบัน กรรมการ บจ.ฮัวถอ (ประเทศไทย)
ปจจุบัน - กรรมการบจ. แฟนซีแอล (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ.บี เอส ซี เอ็นเตอรเทนเมนท

การถือหุนในบริษัท

:

จํานวน 617,030 หุน

:

กรรมการบริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว

คิดเปน 0.212% (ณ 31 ธันวาคม 2549)

(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร
- ไมมี -

ผลงานในป 2549 :

:

กิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
15 แหง

1. พิจารณากลั่นกรองงานที่นําเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ในฐานะกรรมการ
เลขานุการ
2. ใหคําแนะนําปรึกษาที่เปนประโยชนแกฝายจัดการ
3. ใหขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝายจัดการ

การเขารวมประชุมในป 2549
คณะกรรมการ
(อายุปกรรมการตั้งแต เม.ย. 48 – เม.ย. 49)
บริษัท
12/12
จํานวนครั้งเขาประชุม/จํานวนครั้งจัดประชุม

คุณสมบัติตองหาม :

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
1. ประธานกรรมการบริษัท ปากน้ําโพวัฒนา จํากัด
กรรมการ 2. บจ. บี เอส ซี เอ็นเตอร เทนเมนท
3. บจ. แฟนซีแอล (ไทยแลนด)
4. บจ. ซิลเวอรเรน
5. INTERNATIONAL COMMERCIAL
COORDINATION (HK)

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
สรรหา
กําหนดคาตอบแทน
- Primary Board 28/29
4/4
1/1
- Secondary Board 24/24

ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
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สิ่งที่สงมาดวย 2

ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการ (วาระ 5.1)
ชื่อ

: นายธรรมรัตน โชควัฒนา

อายุ : 38 ป

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

หลักสูตร DAP รุน 3/2003 และ DCP รุน 68/2005
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตําแหนงในบริษัท

:

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท

:

7 ป

ประสบการณการทํางาน

:

1. กรรมการ บมจ.ไทยวาโก
2. กรรมการ บมจ. โอซีซี
3. กรรมการ บจ.ไทยอรุซ

การถือหุนในบริษัท

:

จํานวน 318,670 หุน

:

กรรมการบริษัท ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว

คิดเปน 0.11% (ณ 31 ธันวาคม 2549)

(รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
จํานวน
3 แหง

บริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร
กรรมการ 1. บมจ.บางกอกไนลอน
2. บมจ.โอ ซี ซี
3. บมจ. ไทยวาโก

ผลงานในป 2549 :

:
กิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
24 แหง

1. ใหคําแนะนําปรึกษาที่เปนประโยชนแกฝายจัดการ
2. พิจารณากลั่นกรองงานที่เสนอคณะกรรมการบริษัท
3. ใหขอเสนอแนะที่เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของฝายจัดการ

การเขารวมประชุมในป 2549
คณะกรรมการ
(อายุปกรรมการตั้งแต เม.ย. 48 – เม.ย. 49)
บริษัท
10/12
จํานวนครั้งเขาประชุม/จํานวนครั้งจัดประชุม
คุณสมบัติตองหาม :

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
กรรมการ 1. บจ. เบล เมซอง (ประเทศไทย)
2. บจ. บี เอส ซี เอ็นเตอรเทนเมนท
3. บจ. แคน
4. บจ. อินเตอรเซาท
5. บจ. อินทนิลเชียงใหม
6. บมจ. โอ ซี ซี

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริหาร
กําหนดคาตอบแทน
- Primary Board 27/29
1/1
- Secondary Board 18/24

ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
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