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รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - เดินเร็ว

ชื่อ-สกุล/ตําแหน�ง/ วันที่ไดรับแตงตั้ง
* 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหาร
ป 2534

ฝเทายอมไมสวยและอาจหกลมได

อายุ
(ป)**

คุณวุฒิทางการศึกษา

80

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- สาขาบริหารธุรกิจ
1. มหาวิทยาลัยบูรพา
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
4. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- สาขาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุน
- สาขาวิทยาศาสตร
(สิ�งทอและเครื่องนุงหม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การอบรมบทบาท สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ในบริษัท
หนาที่
ณ 31 ธ.ค. 59 ระหวางกรรมการ
และทักษะ
และผูบริหาร
***(%)
การเปนกรรมการ
DAP, DCP

การดํารงตําแหน�งใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

2.26

- บิดาของ
นายธรรมรัตน
โชควัฒนา
- พี่ชายของ
นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2515 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2546 - 2558
2553 - ปจจุบัน
ปจจุบัน
พ.ค. - ธ.ค. 2559
2534 - พ.ค.2559
2545 - ปจจุบัน
2517 - ปจจุบัน
2521 - ปจจุบัน
2522 - ปจจุบัน
2539 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน

ตําแหน�ง/บริษัท
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 5 แหง
ประธานกรรมการ บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส
ประธานกรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. สหพัฒนพิบูล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล
กรรมการทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน� แนล
รองประธานกรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล
กรรมการ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 31 แหง
กิจการทีแ่ ขงขัน / คลายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ� งกับธุรกิจของบริษทั
กรรมการและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บจ. อินเตอร
เนชั�นแนล แลบบอราทอรีส
กรรมการที่ปรึกษา บจ. ราชาอูชิโน
กรรมการ บจ. สหชลผลพืช
กรรมการ บจ. แหลมฉบังคลังสินคา
กรรมการ บจ. ชิเซโด โปรเฟสชั�นแนล (ไทยแลนด)
กรรมการ บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)
- ไมมี -

หมายเหตุ : * กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
** ณ 31 มีนาคม 2560 นับตามปปฏิทิน
*** รวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

รายงานประจําป 2559

ชื่อ-สกุล/ตําแหน�ง/ วันที่ไดรับแตงตั้ง
* 2 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร
ป 2516

อายุ
(ป)**

คุณวุฒิทางการศึกษา

70

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก
Worcester Polytechnic Institute,
Massachusetts สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาท สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ในบริษัท
หนาที่
ณ 31 ธ.ค. 59 ระหวางกรรมการ
และทักษะ
และผูบริหาร
***(%)
การเปนกรรมการ
DAP, DCP

1.52

- นองชายนาย
บุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
- อาของ
นายธรรมรัตน
โชควัฒนา

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหน�ง/บริษัท

“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

13

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 6 แหง
2536 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั�นแนล
เอนเตอรไพรส และบริษัทยอย 6 แหง
2537 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ประชาอาภรณ
2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร และบริษทั ยอย 7 แหง
2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล และบริษัทยอย 2 แหง
2558 - 2559 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล
2538 - 2557 กรรมการผูอ าํ นวยการและประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล
2529 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง
2539 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) และบริษัทยอย 2 แหง
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 62 แหง
กิจการทีแ่ ขงขัน / คลายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ� งกับธุรกิจของบริษทั
2530 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอช แอนด บี อินเตอรเทกซ
2537 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไทเกอรดิสทริบิวชั�น แอนดโลจิสติคส
2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) และ
บจ. เทรนไทมเทสต
2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เมคอัพเทคนิค อินเตอรเนชั�นแนล
2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สุขทรรศน
2554 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไหมทอง
2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ดับเบิ้ลยู บี แอล พี
2520 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม
2523 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอรเซาท
2524 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. แคน
2532 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ซันแอนดแซนด
2534 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. อิสเทิรน ไอ.ซี.ซี.
2536 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา
2538 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ปากน้ําโพวัฒนา
2539 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. แหลมฉบังคลังสินคา บจ. มหาราชพฤกษ และ
บจ. อี เอฟ
2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ซันรอยแปด

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม

14

รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ทําการคาตองเดินสายกลาง

ชื่อ-สกุล/ตําแหน�ง/ วันที่ไดรับแตงตั้ง
* 2 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา(ตอ)
ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร
ป 2516

อายุ
(ป)**

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาท สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ในบริษัท
หนาที่
ณ 31 ธ.ค. 59 ระหวางกรรมการ
และทักษะ
และผูบริหาร
***(%)
การเปนกรรมการ

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

70
2552 - ปจจุบนั
2555 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

ยึดหลักมั�นคงไวกอน

การดํารงตําแหน�งใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
DAP, DCP,
3. ดร. ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ
71 ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร)
ACP, FND,
มหาวิทยาลัย WEST VIRGINIA
กรรมการอิสระและ
QFR
สหรัฐอเมริกา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
26 เมษายน 2542

ไมมี

ไมมี

ปจจุบัน
ปจจุบัน
2527 - 2528
2528 - 2529
2529 - 2534
2538 - 2540
2544 - 2545
ปจจุบัน
2529 - 2534
2534

การดํารงตําแหน�งใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

ตําแหน�ง/บริษัท
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)
กิจการทีแ่ ขงขัน / คลายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ� งกับธุรกิจของบริษทั
กรรมการ บจ. ทีเวย
กรรมการ บจ. มิตรพัฒนา โฮมชอปปง
กรรมการ บจ. ชอป โกลบอล (ประเทศไทย)
กรรมการ Canchana International Co.,Ltd.
(ราชอาณาจักรกัมพูชา)
กรรมการ บจ. สหชลผลพืช
- ไมมี บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
กรรมการอิสระ บจ. ทีพีไอ เพาเวอร จํากัด (มหาชน)
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 แหง
กรรมการอิสระ บจ. เบทเตอรเวย (ประเทศไทย)
ตําแหน�งบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการสภาวิชาการ
กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ศาสตราจารย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
ตําแหน�งสําคัญอื่น
กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน
กรรมการในคณะอนุกรรมการวางแผนพลังงานในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7
- ไมมี รายงานประจําป 2559

ชื่อ-สกุล/ตําแหน�ง/ วันที่ไดรับแตงตั้ง
* 4. นายธรรมรัตน โชควัฒนา
กรรมการผูอํานวยการ
รองประธานกรรมการบริหาร
และผูอํานวยการฝาย G, X
24 มีนาคม 2542

อายุ
(ป)**
48

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมบทบาท สัดสวนการถือหุน ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ในบริษัท
หนาที่
ณ 31 ธ.ค. 59 ระหวางกรรมการ
และทักษะ
และผูบริหาร
***(%)
การเปนกรรมการ
DAP, DCP

0.64

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

- บุตรของ
นายบุณยสิทธิ์ 2544 - ปจจุบัน
โชควัฒนา 2559 - ปจจุบัน
- หลานของ
นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา 2542 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

การดํารงตําแหน�งใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ
DAP
5. นายอมร อัศวานันท
69 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยโบวลิ�งกรีน
กรรมการอิสระ และ
สหรัฐอเมริกา
กรรมการตรวจสอบ
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
26 พฤษภาคม 2542
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2559 - ปจจุบัน
ไมมี

ไมมี

2545 -ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2535 - ปจจุบัน

การดํารงตําแหน�งใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ

ตําแหน�ง/บริษัท
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แหง
กรรมการ บมจ. ไทยวาโก และบริษัทยอย 3 แหง
กรรมการ บมจ. ธนูลักษณ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 37 แหง
กิจการทีแ่ ขงขัน / คลายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ� งกับธุรกิจของบริษทั
กรรมการ บจ. อินเตอรเนชัน� แนล คอมเมอรเชียล โคออรดเิ นชัน�
กรรมการ บจ.ไทยอรุซ
กรรมการ บจ. ไทเกอรดิสทริบิวชั�น แอนดโลจิสติคส
บจ. อินเตอรเนชั�นแนล แลบบอราทอรีส บจ. แคน และ
บจ. อินเตอรเซาท
กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม
กรรมการ บจ. ซันรอยแปด
กรรมการ บจ. เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั�น
กรรมการ บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. มิตรพัฒนา โฮมชอปปง
กรรมการ บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) บจ. ซันแอนด
แซนด และ บจ. โคราชวัฒนา
กรรมการ บจ. อิสเทิรน ไอ.ซี.ซี. และ กรรมการ บจ. โชควัฒนา
- ไมมี บริษัทจดทะเบียน จํานวน 6 แหง
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ประชาอาภรณ
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟารอีสท ดีดีบี
กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน
บมจ. กรุงเทพโสภณ
กรรมการอิสระ บล. จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 แหง
กรรมการอิสระ บจ. บีเอ็นเอช เมดิเคิลเซ็นเตอร
- ไมมี -

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม

15

16

รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ตระกูลที่สะสมแต่กรรมดี

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน�ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
6. นายนพพร พงษ์เวช
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
27 เมษายน 2558

อายุ
(ปี)**

คุณวุฒิทางการศึกษา

70

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
Oregon State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
University of Oregon
สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาท สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ในบริษัท
หน้าที่
ณ 31 ธ.ค. 59 ระหว่างกรรมการ
และทักษะ
และผู้บริหาร
***(%)
การเปนกรรมการ
DAP, DCP,
ACP, RCP

ย่อมประสบแต่สิ่งสิริมงคล

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
DCP, RCP,
7. นางดวงพร สุจริตานุวัต
65 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ACP, CMA8,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการอิสระ และ
ASMP2, TPL1,
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
กรรมการตรวจสอบ
TEPCOT3,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 เมษายน 2554
DCPU2
เกียรตินิยมอันดับ 2
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 5228

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน จำานวน 3 แห่ง
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

2555 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ต.ค.2559
2545 - 2550
2540 - 2557

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
DAP, DCP
*8. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
60 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ
กรรมการ
สหรัฐอเมริกา
29 กันยายน 2552

0.022

ไม่มี
2533 - 2559
2552 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน จำานวน 3 แห่ง
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. ลีซอิท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นต์
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 1 แห่ง
กรรมการศรัทธาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหา
วชิราลงกรณ์
กรรมการ บจ. แอสไพเรชั่น วัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเฟสชั่นแนล
เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำากัด (มหาชน)
กรรมการอำานวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน จำานวน 1 แห่ง
ผู้อำานวยการฝ่าย W บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจ บมจ.ธนูลักษณ์
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 6 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
ประธานกรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.และกรรมการ
บจ. มหาราชพฤกษ์
ประธานกรรมการ บจ. แคน
กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา
กรรมการ บจ. ปากน้ำาโพวัฒนา
กรรมการ บจ. ซันแอนด์แซนด์
- ไม่มี -

รายงานประจําป 2559

2546 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ

ตำาแหน�ง/บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน�ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
*9. นายมนู ลีลานุวัฒน์
กรรมการ
26 เมษายน 2547

อายุ
(ปี)**
72

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก : เครื่องกล
Chiba University Japan

การอบรมบทบาท สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ในบริษัท
หน้าที่
ณ 31 ธ.ค. 59 ระหว่างกรรมการ
และทักษะ
และผู้บริหาร
***(%)
การเปนกรรมการ
DAP, DCP

0.004

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2523 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2530 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2527 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2532 - ปัจจุบัน

“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
ไม่มี
10. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
59 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
กรรมการ และ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ผู้อำานวยการฝ่ายสำานักงานบริษัท
25 พฤษภาคม 2553
การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
11. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
55 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
ไม่มี
กรรมการ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
25 เมษายน 2559

0.0004

ไม่มี
2543 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

0.0005

ไม่มี
2542 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ

ตำาแหน�ง/บริษัท
บริษัทจดทะเบียน จำานวน 5 แห่ง
ประธานกรรมการ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยวาโก้
กรรมการ บมจ. โอซีซี
กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 20 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
ประธานกรรมการ บจ. ราชาอูชิโน และ บจ. ไทยอรุซ
ประธานกรรมการ บจ. ไทยกุลแซ่
ประธานกรรมการ บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ
ประธานกรรมการ บจ. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. บางกอกโตเกียว
ซ็อคส์
กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิ
เนชั่น
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 4 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
กรรมการ บจ.เทรน ไทม เทสต์ และ บจ.ซัน แอนด์ แซนด์
กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.
กรรมการ บจ. ปากน้ำาโพวัฒนา
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษตำาัทแหน�
จดทะเบี
ง/บริยษน)ัท จำานวน 4 แห่ง
ประสบการณ์
ย้อนหลั
กิจการทีแ่ ข่งทขันำางานในระยะเวลา
/ คล้ายคลึงกัน / 5เกีปีย่ วเน�
อ่ งกับง ธุรกิจของบริษทั
กรรมการ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส
กรรมการ บจ.ไทเกอร์ดิสทริบิวชั่น แอนด์โลจิสติคส์
กรรมการ บจ. ดับเบิ้ลยู บีอาร์อี
- ไม่มี -

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม

17

18

รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ทบทวนอดีต

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน�ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
12. นายสมคิด จักรวาฬนรสิงห์
ผู้อำานวยการฝ่าย J
ปี 2539

อายุ
(ปี)**
67

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การอบรมบทบาท สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ในบริษัท
หน้าที่
ณ 31 ธ.ค. 59 ระหว่างกรรมการ
และทักษะ
และผู้บริหาร
***(%)
การเปนกรรมการ
DAP, DCP

ศึกษาปัจจุบัน เพื่ออนาคต

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
13. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
63 ปริญญาเอก (DBA) Nova
DAP, DCP
ผู้อำานวยการฝ่าย V
Southeastern University
ปี 2546
สหรัฐอเมริกา

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
14. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์
58 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
DCP
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
25 พฤษภาคม 2553

0.034

0.006

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 3 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.โคราชวัฒนา
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ปากน้ำาโพวัฒนา
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มหาราชพฤกษ์

2546 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

0.003

ไม่มี
2542 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ

ตำาแหน�ง/บริษัท

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน จำานวน 2 แห่ง
กรรมการบริหาร และผู้อำานวยการฝ่าย V บมจ. ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการอิสระ บมจ. แพลนบีมีเดีย
กรรมการ บมจ.ไพโอเนีย มอเตอร์
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 1 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
ประธานกรรมการ บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 11 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
กรรมการ บจ. วีระลอว์ ออฟฟิส
กรรมการ บจ. อินทนิล เชียงใหม่ และ บจ. ซันแอนด์แซนด์
กรรมการ บจ. อีสเทิร์นไอ.ซี.ซี. และ บจ. ปากน้ำาโพ วัฒนา
กรรมการ บจ. สุขทรรศน์
กรรมการ บจ. ไหมทอง
กรรมการผู้จัดการ บจ. ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี
- ไม่มี รายงานประจําป 2559

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน�ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
15. นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร
ผู้อำานวยการฝ่าย B
25 พฤษภาคม 2553

อายุ
(ปี)**
48

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาท สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ในบริษัท
หน้าที่
ณ 31 ธ.ค. 59 ระหว่างกรรมการ
และทักษะ
และผู้บริหาร
***(%)
การเปนกรรมการ

“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

FSD, TLP 7

0.003

ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
DAP, FND
16. นายชัยเลิศ มนูญผล
58 ปริญญาโท การจัดการ
Abilene Christian University
ผู้อำานวยการฝ่าย S
สหรัฐอเมริกา
22 พฤษภาคม 2555

0.0005

ไม่มี

0.007

ไม่มี

0.0002

ไม่มี

- ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์
สาขาสื่อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
DAP, ITG
17. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
51 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยี- ปริญญาเอก
สารสนเทศ
สาขา บริหารธุรกิจการจัดการ
1 พฤษภาคม 2556
Nova Southeastern University
สหรัฐอเมริกา

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
ไม่มี
18. นางบุษบง มิ่งขวัญยืน
51 - ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
ผู้อำานวยการฝ่าย H
สาขาจุลชีววิทยา
1 พฤษภาคม 2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำาแหน�ง/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 6 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สุขทรรศน์ และ บจ. ช้อปโกลบอล (ประเทศไทย)
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ไหมทอง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน จำานวน 2 แห่ง
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โอ ซี ซี
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 5 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน จำานวน 1 แห่ง
2556 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชั่นแนล
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 4 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.วีน อินเตอร์เนชั่นแนล
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไหมทอง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.
สทริงบ/บริิวชัษ่นัท แอนด์ โลจิสติคส์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทเกอร์ตำาดิแหน�
ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา
- ไม่มี - 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและผู้อำานวยการฝ่าย H บมจ. ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชั่นแนล
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 1 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์
- ไม่มี -

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม

20

รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ตักน้ำาเต็มได้แค่ภาชนะบรรจุเท่านั้น

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน�ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
19. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก
ผู้อำานวยการฝ่าย M, O
1 กันยายน 2548

อายุ
(ปี)**

คุณวุฒิทางการศึกษา

62

- ปริญญาตรี คณะนิเทศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรมบทบาท สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ในบริษัท
หน้าที่
ณ 31 ธ.ค. 59 ระหว่างกรรมการ
และทักษะ
และผู้บริหาร
***(%)
การเปนกรรมการ
DAP

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
20. นายคณิศร สุยะนันทน์
72 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
ไม่มี
ผู้อำานวยการฝ่าย A
(การเงินการธนาคาร)
1 มิถุนายน 2553
Northeastern University
Boston Mass. สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
21. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร
42 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
DCP
ผู้อำานวยการฝ่าย D
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
24 พฤษภาคม 2554

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ

0.0001

ไม่มี

ไม่มี

ช่วงเวลา

ตำาแหน�ง/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี 2528 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ไทยวาโก้
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 5 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไอ.ดี.เอฟ
2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 2 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ดับเบิ้ลยู บี แอล พี จำากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แฟชั่น

2.06

- บุตรของ
นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
- หลานของ 2542 - ปัจจุบัน
นายบุณยสิทธิ์ 2546 - ปัจจุบัน
โชควัฒนา 2558 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ไม่มี

- สามี
นางกิตยาภรณ์
ชัยถาวรเสถียร
- บุตรเขยของ 2555 - ปัจจุบัน
นายบุญเกียรติ 2558 - ปัจจุบัน
โชควัฒนา 2558 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 7 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
กรรมการ บจ. วีระลอร์ ออฟฟิส
กรรมการ บจ. สุขทรรศน์
กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม่
กรรมการ บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์
กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 7 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
กรรมการ บจ. ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้
ประธานกรรมการ บจ. ปากน้าำ โพวัฒนา และ บจ. มหาราชพฤกษ์
กรรมการ บจ. แคน
กรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ และ
บจ. อินเตอร์เซ้าท์ และบจ. ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี
- ไม่มี -

รายงานประจําป 2559

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
22. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร
46 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ไม่มี
ผู้อำานวยการฝ่าย I
มหาวิทยาลัย คลีฟแลนด์สเตท
1 มีนาคม 2557
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย เคนทักกี
สหรัฐอเมริกา

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน�ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
23. นายประณต เวสารัชวิทย์
ผู้อำานวยการฝ่าย R
1 ตุลาคม 2558

อายุ
(ปี)**

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาท สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ในบริษัท
หน้าที่
ณ 31 ธ.ค. 59 ระหว่างกรรมการ
และทักษะ
และผู้บริหาร
***(%)
การเปนกรรมการ
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ไม่มี
- ปริญญาโท สาขาการค้า
ระหว่างประเทศ
Azusa Pacific University,
California สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
24. นางนิชาภา พิริยะโภคิณ
55 - ประโยควิชาชีพ (ปวช.)
ไม่มี
ผู้อำานวยการฝ่าย T
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
1 กันยายน 2559

ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ไม่มี
2558 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

0.0004

ไม่มี
2558 - 2559
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
25. นายสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์
49 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ไม่มี
ผู้อำานวยการฝ่าย W
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
1 พฤศจิกายน 2557
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

ไม่มี

ไม่มี
2558 - ปัจจุบัน

“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

2553 - 2557
การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ
26. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง
64 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(สถิติ)
ไม่มี
ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารการขาย
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
1 กรกฎาคม 2548

0.002

ไม่มี
2548 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน
การดำารงตำาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ

ตำาแหน�ง/บริษัท
บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 4 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
กรรมการ บจ. แคน บจ. ซันแอนด์แซนด์ และ บจ. อีสเทิร์น
ไอ.ซี.ซี.
กรรมการ บจ. มหาราชพฤกษ์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี รองผู้อำานวยการฝ่าย H บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้อำานวยการฝ่าย T บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน 1 แห่ง
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
กรรมการ บจ. มหาราชพฤกษ์
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี ผู้อำานวยการฝ่าย W บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
กรรมการผู้จัดการ บจ. สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย)
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี ตำาแหน�ง/บริษัท
กิจการอื่น (ทีท่ไำาม่งานในระยะเวลา
ใช่บริษัทจดทะเบี5ยปีน)ย้อจำนหลั
านวนง 8 แห่ง
ประสบการณ์
กิจการทีแ่ ข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกีย่ วเน�อ่ งกับธุรกิจของบริษทั
ประธานกรรมการ บจ. อีสเทิรน์ ไอ.ซี.ซี. และ บจ. อินเตอร์เซ้าท์
กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม่ และ บจ. ซันแอนด์แซนด์
กรรมการ บจ. แคน และ บจ. โคราชวัฒนา และ
บจ. มหาราชพฤกษ์
กรรมการ บจ. ปากน้ำาโพวัฒนา
- ไม่มี -

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม
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