บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

1. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
1.1 รายละเอียดของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม
ชื่อ – สกุล /
ตำแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
* 1. ดร. สม จำตุศรี พิทกั ษ์
ประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรอิสระ
21 พฤศจิกำยน 2540

อำยุ
(ปี )
**
76

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

- ปริ ญญำเอก (กำรเงิน)
- ปริ ญญำโท (บริ หำรธุรกิจ)
มหำวิทยำลัยแห่งรัฐนิวยอร์ค
สหรัฐอเมริ กำ

กำรอบรม สัดส่ วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์ทำง
บทบำทหน้ำที่ หุน้ ในบริ ษทั
ครอบครัวระหว่ำง
และทักษะกำร ณ 31 ธ.ค. 58
กรรมกำรและ
เป็ นกรรมกำร
*** (%)
ผูบ้ ริ หำร
DAP, DCP
- ไม่มี - ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ในบริ ษทั อื่น (แห่ง)
บริ ษทั จด ไม่ใช่บริ ษทั
ทะเบียน จดทะเบียน
- ไม่มี 2

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ปัจจุบนั

อดีต

ตำแหน่ง / บริ ษทั
- สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
- กรรมกำรกิตติมศักดิ์ หอกำรค้ำไทย
- กรรมกำร มูลนิธิฮวั่ เคี้ยวป่ อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่ อเต็กตึ๊ง)
- ที่ปรึ กษำ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
- กรรมกำร บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์
- กรรมกำร บจ. วำเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ประเทศไทย)
- สมำชิกวุฒิสภำ
- รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงพำณิ ชย์
- ที่ปรึ กษำนำยกรัฐมนตรี
- ที่ปรึ กษำประธำนรัฐสภำ
- ประธำนสมำคมธนำคำรไทย
- ที่ปรึ กษำตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมำยเหตุ : * กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ตำมหนังสื อรับรอง
** ณ 31 มีนำคม 2559 นับตำมปี ปฏิทิน
*** รวมหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม (ต่ อ)
ชื่อ – สกุล /
ตำแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
* 2. นำยบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนำ
รองประธำนกรรมกำร และ
ที่ปรึ กษำคณะกรรมกำรบริ หำร
ปี 2534

อำยุ
( ปี )
**
79

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

ปริ ญญำดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
- สำขำบริ หำรธุรกิจ
1. มหำวิทยำลัยบูรพำ
2. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
3. สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
4. มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
- สำขำวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
- สำขำกฎหมำย
มหำวิทยำลัยวำเซดะ
ประเทศญี่ปุ่น
- สำขำวิทยำศำสตร์
(สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุ งเทพ

ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
กำรอบรม สัดส่ วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์ทำง
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง
ในบริ ษทั อื่น (แห่ง)
บทบำทหน้ำที่ หุน้ ในบริ ษทั
ครอบครัวระหว่ำง
และทักษะ
ณ 31 ธ.ค. 58 กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร บริ ษทั จด ไม่ใช่บริ ษทั
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง / บริ ษทั
กำรเป็ นกรรมกำร *** (%)
ทะเบียน จดทะเบียน
DAP, DCP
2.26
- บิดำของนำยธรรมรัตน์
5
31
2515 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์
โชควัฒนำ
2553 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรกิตติมศักดิ์
- พี่ชำยของนำยบุญเกียรติ
บมจ. สหพัฒนพิบูล
โชควัฒนำ
2546 - 2558
กรรมกำร บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
2558 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์
โฮลดิ้ง
2538 - ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
2545 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
2553 - ปัจจุบนั กรรมกำรที่ปรึ กษำ บมจ.ธนูลกั ษณ์
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม (ต่ อ)
ชื่อ – สกุล /
ตำแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
* 3. นำยบุญเกียรติ โชควัฒนำ
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
ปี 2516

อำยุ
( ปี )
**

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

69 - ปริ ญญำบริ หำรธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
- ปริ ญญำบริ หำรธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
วิทยำลัยพำณิ ชยศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ
- ปริ ญญำบริ หำรธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหำวิทยำลัยนเรศวร
- ปริ ญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
สำขำวิศวกรรมเครื่ องกล จำก
Worcester Polytechnic Institute,
Massachusetts สหรัฐอเมริ กำ

กำรอบรม สัดส่ วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์ทำง
บทบำทหน้ำที่ หุน้ ในบริ ษทั
ครอบครัวระหว่ำง
และทักษะ
ณ 31 ธ.ค. 58 กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
กำรเป็ นกรรมกำร *** (%)
DAP, DCP
1.44
- น้องชำยนำยบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนำ
- อำของนำยธรรมรัตน์
โชควัฒนำ

ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง
ในบริ ษทั อื่น (แห่ง)
บริ ษทั จด ไม่ใช่บริ ษทั
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง / บริ ษทั
ทะเบียน จดทะเบียน
5
56
2529 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
2536 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บมจ. เอส แอนด์ เจ
อินเตอร์เนชัน่ แนล เอนเตอร์ไพรส์
2538 – 2558 กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรและประธำนกรรมกำร
บริ หำร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
2558 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริ หำร บมจ. ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชัน่ แนล
2537 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บมจ.ประชำอำภรณ์
2539 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม (ต่ อ)
ชื่อ – สกุล /
ตำแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อำยุ
( ปี )
**

4. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
กรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
26 เมษำยน 2542

70

ควำมสัมพันธ์
กำรอบรม สัดส่ วนกำรถือหุน้
ทำงครอบครัว
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
บทบำทหน้ำที่
ในบริ ษทั
ระหว่ำง
และทักษะ
ณ 31 ธ.ค. 58
กรรมกำรและ
กำรเป็ นกรรมกำร
*** (%)
ผูบ้ ริ หำร
ปริ ญญำเอก (เศรษฐศำสตร์ )
DAP, DCP,
- ไม่มี - ไม่มี มหำวิทยำลัย WEST VIRGINIA ACP, FND,
สหรัฐอเมริ กำ
QFR

ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ในบริ ษทั อื่น (แห่ง)

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง

บริ ษทั จด ไม่ใช่บริ ษทั
ทะเบียน จดทะเบียน

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง / บริ ษทั

- ไม่มี -

ปัจจุบนั

- ศำสตรำจำรย์ คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
- กรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรกำรประเมินผล
แผนอนุรักษ์พลังงำน
- กรรมกำร บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งบริ หำรในสถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
- กรรมกำรสภำสถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
- กรรมกำรสภำวิชำกำร
- รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
- คณบดีคณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
- รองคณบดีคณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
ตาแหน่ งสาคัญอืน่
- กรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำนโยบำย
พลังงำน
- กรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรวำงแผนพลังงำน
ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7

1

2544 - 2545
2538 - 2540
2529 - 2534
2528 - 2529
2527 - 2528
2529 - 2534
2534
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม (ต่ อ)
ชื่อ – สกุล /
ตำแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
* 5. นำยธรรมรัตน์ โชควัฒนำ
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำรบริ หำร
และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย G, X
24 มีนำคม 2542

อำยุ
( ปี )
**
47

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

ปริ ญญำตรี ศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

กำรอบรม สัดส่ วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์ทำง
บทบำทหน้ำที่ หุน้ ในบริ ษทั
ครอบครัวระหว่ำง
และทักษะกำร ณ 31 ธ.ค. 58
กรรมกำรและ
เป็ นกรรมกำร
*** (%)
ผูบ้ ริ หำร
DAP, DCP
0.13
- บุตรของนำย
บุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนำ
- หลำนของนำย
บุญเกียรติ โชควัฒนำ

ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง
ในบริ ษทั อื่น (แห่ง)
บริ ษทั จด ไม่ใช่บริ ษทั
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง / บริ ษทั
ทะเบียน จดทะเบียน
1
36
2544 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บมจ. ไทยวำโก้
- กรรมกำร บจ. วำโก้กบินทร์บุรี
2545 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บจ. วำโก้ลำพูน
- กรรมกำร บจ. ภัทยำกบินทร์บุรี
2548 – ปัจจุบนั - กรรมกำร บจ. แคน
- กรรมกำร บจ. อินเตอร์เซ้ำท์
2549 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บจ. อินทนิลเชียงใหม่
2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บจ. ซันแอนด์แซนด์
- กรรมกำร บจ. โครำชวัฒนำ
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม (ต่ อ)
ชื่อ – สกุล /
ตำแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
6. นำยอมร อัศวำนันท์
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ
26 พฤษภำคม 2542

อำยุ
( ปี )
**
68

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

- ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยโบว์ลิ่งกรี น
สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

กำรอบรม สัดส่ วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์ทำง ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บทบำทหน้ำที่ หุน้ ในบริ ษทั
ครอบครัวระหว่ำง ในบริ ษทั อื่น (แห่ง)
และทักษะกำร ณ 31 ธ.ค. 58
กรรมกำรและ บริ ษทั จด ไม่ใช่บริ ษทั
เป็ นกรรมกำร
*** (%)
ผูบ้ ริ หำร
ทะเบียน จดทะเบียน
DAP
- ไม่มี - ไม่มี 5
1

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ปัจจุบนั

อดีต

7. นำยนพพร พงษ์เวช
กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
27 เมษำยน 2558

69

- ปริ ญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์
Oregon State University
สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์
University of Oregon
สหรัฐอเมริ กำ

DAP, DCP,
ACP

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2

- ไม่มี -

ปัจจุบนั

ตำแหน่ง / บริ ษทั
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ประชำ
อำภรณ์
- กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ฟำร์อีสท์ ดีดีบี
- กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
- กรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
และประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ค่ำตอบแทน บมจ. กรุ งเทพโสภณ
- กรรมกำรอิสระบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน)
- กรรมกำร บจ. บีเอ็นเอช เมดิเคิลเซ็นเตอร์
- ผูบ้ ริ หำรอำวุโสของธุ รกิจกำรเงินกำรธนำคำร
อสังหำริ มทรัพย์ โรงแรม ก่อสร้ำง
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม (ต่ อ)
ชื่อ – สกุล /
ตำแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
8. นำงดวงพร สุ จริ ตำนุวตั
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ
25 เมษำยน 2554

อำยุ
( ปี )
**
64

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริ ญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เกียรตินิยมอันดับ 2
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลข
ทะเบียน 5228

กำรอบรม สัดส่ วนกำรถือ
บทบำทหน้ำที่ หุน้ ในบริ ษทั
และทักษะ
ณ 31 ธ.ค. 58
กำรเป็ นกรรมกำร *** (%)
DCP, RCP,
ACP, CMA8,
ASMP2, TPL1,
TEPCOT3,
DCPU2

- ไม่มี -

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำร
- ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ในบริ ษทั อื่น (แห่ง)
บริ ษทั จด ไม่ใช่บริ ษทั
ทะเบียน จดทะเบียน
3

1

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง / บริ ษทั

2558 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจ. แอสไพเรชัน่ วัน
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บมจ. โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
2557 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
บมจ. เสนำดีเวลลอปเม้นต์
2556 - ปัจจุบนั กรรมกำรศรัทธำสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยำบำล ๕๐
พรรษำมหำวชิรำลงกรณ์
2555 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บมจ. ลีซอิท
2545 - 2555 รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหำชน)
2547 - 2554 ประธำนกรรมกำร บล.บีที จำกัด
2540 - 2557 กรรมกำรอำนวยกำร สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจ
แห่งประเทศไทย
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม (ต่ อ)
ชื่อ – สกุล /
ตำแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อำยุ
( ปี )
**

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรอบรม สัดส่ วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์ทำง
บทบำทหน้ำที่ หุน้ ในบริ ษทั
ครอบครัวระหว่ำง
และทักษะกำร ณ 31 ธ.ค. 58
กรรมกำรและ
เป็ นกรรมกำร *** (%)
ผูบ้ ริ หำร
DAP, DCP
0.211
- ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ในบริ ษทั อื่น (แห่ง)
บริ ษทั จด ไม่ใช่บริ ษทั
ทะเบียน จดทะเบียน
- ไม่มี 10

* 9. นำยวีระ เอื้ออำรักษ์
กรรมกำร
26 เมษำยน 2547

74 - ปริ ญญำตรี นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- เนติบณ
ั ฑิตไทย แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภำ

*10. นำยมนู ลีลำนุวฒั น์
กรรมกำร
26 เมษำยน 2547

71

ปริ ญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์
วิชำเอก : เครื่ องกล
Chiba University Japan

DAP, DCP

0.004

- ไม่มี -

4

21

*11. นำยสมพล ชัยสิ ริโรจน์
กรรมกำรและผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย W
29 กันยำยน 2552

59

ปริ ญญำโท ศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริ กำ

DAP, DCP

0.022

- ไม่มี -

- ไม่มี -

6

12. นำยสมคิด จักรวำฬนรสิ งห์
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย J
ปี 2539

66

ปริ ญญำตรี คณะนิเทศศำสตร์
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมมำ ธิรำช

DAP, DCP

0.034

- ไม่มี -

- ไม่มี -

3

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ปัจจุบนั

ตำแหน่ง / บริ ษทั
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บจ.วีระ ลอว์ ออฟฟิ ส

2533 - ปัจจุบนั
2523 - ปัจจุบนั
2530 – ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2532 - 2549
ปัจจุบนั
2533 - ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำร บมจ. ไทยวำโก้
ประธำนกรรมกำร บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
กรรมกำร บมจ. โอซีซี
กรรมกำร บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
กรรมกำร บมจ. ธนูลกั ษณ์
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยธุรกิจ บมจ.ธนูลกั ษณ์
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย W บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
2552 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
2536 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บจ.โครำชวัฒนำ
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม (ต่ อ)
ชื่อ – สกุล /
ตำแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อำยุ
( ปี )
**

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรอบรม สัดส่ วนกำรถือ
บทบำทหน้ำที่ หุน้ ในบริ ษทั
และทักษะกำร ณ 31 ธ.ค. 58
เป็ นกรรมกำร
*** (%)
DAP, DCP
0.006

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำร
- ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง
ในบริ ษทั อื่น (แห่ง)
บริ ษทั จด ไม่ใช่บริ ษทั
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง / บริ ษทั
ทะเบียน จดทะเบียน
1
3
2556 -ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บมจ. แพลนบีมีเดีย
2555 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจ.เฮลท์ต้ ี แมเนีย
2553 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บจ. เพนส์ มำร์เก็ตติ้ง
แอนด์ ดิสทริ บิวชัน่
2548 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจ. ไทย บุนกะ แฟชัน่
2546 - ปัจจุบนั กรรมกำรบริ หำร และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย V
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
2533 - 2554 กรรมกำร บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
2539 - 2555 กรรมกำร บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักซ์

13. ดร. เพ็ญนภำ ธนสำรศิลป์
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย V
ปี 2546

62

ปริ ญญำเอก (DBA) Nova
Southeastern University,
U.S.A.

14. นำยณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนำภรณ์
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีกำรเงิน
25 พฤษภำคม 2553

57

ปริ ญญำตรี บัญชี
มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ

DCP

0.012

- ไม่มี -

- ไม่มี -

8

ปริ ญญำตรี ศิลปศำสตร์
(รัฐศำสตร์)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

- ไม่มี -

0.035

- ไม่มี -

-ไม่มี -

4

15. นำงสำวมัญชุสำ ธีรพงษ์พิพฒั น์ 58
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยสำนักงำนบริ ษทั
25 พฤษภำคม 2553

2542 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2554 – ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

กรรมกำร บจ.วีระลอว์ ออฟฟิ ส
กรรมกำร บจ.สุ ขทรรศน์
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บจ.พี เอ แคปปิ ตอล
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บจ.ดับเบิ้ลยู บี อำร์ อี
กรรมกำร บจ.เทรน ไทม เทสต์
กรรมกำร บจ.ซัน แอนด์ แซนด์
กรรมกำร บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.
กรรมกำร บจ. ปำกน้ ำโพวัฒนำ
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม (ต่ อ)
ชื่อ – สกุล /
ตำแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
16. นำงรมิดำ รัสเซลล์ มณี เสถียร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย B
25 พฤษภำคม 2553

17. นำงกิตยำภรณ์ ชัยถำวรเสถียร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย D
24 พฤษภำคม 2554

18. นำยชัยเลิศ มนูญผล
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย S
22 พฤษภำคม 2555

อำยุ
( ปี )
**
47

41

57

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

- ปริ ญญำโท คณะนิเทศศำสตร์
สำขำสื่ อสำรมวลชน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ
คณะรัฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

ปริ ญญำโท กำรจัดกำร
Abilene Christian University,
U.S.A.

กำรอบรม สัดส่ วนกำรถือ
บทบำทหน้ำที่ หุน้ ในบริ ษทั
และทักษะกำร ณ 31 ธ.ค. 58
เป็ นกรรมกำร
*** (%)
FSD
0.003

ควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำร
- ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ในบริ ษทั อื่น (แห่ง)
บริ ษทั จด ไม่ใช่บริ ษทั
ทะเบียน จดทะเบียน
- ไม่มี 6

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง / บริ ษทั

ปัจจุบนั

- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บจ. ไหมทอง
- กรรมกำร บจ. สุ ขทรรศน์
- กรรมกำร บจ. ร่ วมอิสสระ
- กรรมกำร บจ. ช้อปโกลบอล (ประเทศไทย)
- กรรมกำร บจ.โครำชวัฒนำ
- กรรมกำร บจ. ร่ วมอิสสระดีเวล็อปเมนท์
- กรรมกำร บจ. อินเตอร์เนชัน่ แนล
แลบบอรำทอรี ส์
- กรรมกำร บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์ เท็กซ์
- กรรมกำร บจ. อินทนิลเชียงใหม่
- กรรมกำร บจ. ร่ วมอิสสระ
- กรรมกำร บจ. วีระลอร์ ออฟฟิ ส
- กรรมกำร บจ. สุ ขทรรศน์
- กรรมกำร บจ. ร่ วมอิสสระดีเวล็อปเมนท์
กรรมกำร บมจ. โอ ซี ซี
กรรมกำร บมจ. ประชำอำภรณ์
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บจ. แชมป์ เอช

2558 -ปัจจุบนั
DCP

DAP, FND

2.56

0.0005

- บุตรของนำย
- ไม่มี บุญเกียรติ โชควัฒนำ
- หลำนของนำย
บุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนำ

- ไม่มี -

2

7

5

ปัจจุบนั

2558 -ปัจจุบนั
2530 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั
2528 - ปัจจุบนั

หน้ำ 160

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม (ต่ อ)
ชื่อ – สกุล /
ตำแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
19. ดร. สุ รัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1 พฤษภำคม 2556

20. นำงนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย M, O
1 กันยำยน 2548

21. นำงบุษบง มิ่งขวัญยืน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย H
1 พฤษภำคม 2558

อำยุ
( ปี )
**
50

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

- ปริ ญญำโท วิศวกรรมศำสตร์
(คอมพิวเตอร์)
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญำเอก
สำขำ บริ หำรธุรกิจกำรจัดกำร
Nova Southeastern University,
U.S.A.
61 - ปริ ญญำตรี คณะนิเทศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ
(กำรตลำด)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
50 - ปริ ญญำตรี
วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต
สำขำจุลชีววิทยำ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

กำรอบรม สัดส่ วนกำรถือหุน้ ควำมสัมพันธ์ทำง
บทบำทหน้ำที่
ในบริ ษทั
ครอบครัวระหว่ำง
และทักษะกำร ณ 31 ธ.ค. 58
กรรมกำรและ
เป็ นกรรมกำร
*** (%)
ผูบ้ ริ หำร
DAP
0.007
- ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง
ในบริ ษทั อื่น (แห่ง)
บริ ษทั จด ไม่ใช่บริ ษทั จด
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง / บริ ษทั
ทะเบียน
ทะเบียน
1
3
2557 - ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์
2554 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจ.ไหมทอง
2552 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจ.วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล
2528 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี

DAP

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

5

- ไม่มี -

0.0002

- ไม่มี -

- ไม่มี -

1

ปัจจุบนั

- กรรมกำรบริ หำร บมจ. ไทยวำโก้
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บจ. เอส อำร์ พี นำนำไซ
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บจ. มิตรพัฒนำ
โฮมช้อปปิ้ ง

2532 - 2558 - ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย H บมจ. ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชัน่ แนล
2558- ปัจจุบนั - ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย H บมจ. ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชัน่ แนล
- กรรมกำร บจ. อินเตอร์เซ้ำท์
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม (ต่ อ)
ชื่อ – สกุล /
ตำแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อำยุ
( ปี )
**

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

22. นำยคณิ ศร สุ ยะนันทน์
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย A
1 มิถุนำยน 2553

71

- ปริ ญญำโท เศรษฐศำสตร์
(กำรเงินกำรธนำคำร)
Northeastern University
Boston Mass. สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

23. นำยวิริทธิ์พล ชัยถำวรเสถียร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย I
1 มกรำคม 2559

45

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัย คลีฟแลนด์สเตท
สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัย เคนทักกี
สหรัฐอเมริ กำ

กำรอบรม สัดส่ วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์ทำง
บทบำทหน้ำที่ หุน้ ในบริ ษทั
ครอบครัวระหว่ำง
และทักษะกำร ณ 31 ธ.ค. 58
กรรมกำรและ
เป็ นกรรมกำร *** (%)
ผูบ้ ริ หำร
- ไม่มี 0.0001
- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- สำมีนำงกิตยำภรณ์
ชัยถำวรเสถียร
- บุตรเขยของนำย
บุญเกียรติ โชควัฒนำ

ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง
ในบริ ษทั อื่น (แห่ง)
บริ ษทั จด ไม่ใช่บริ ษทั
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง / บริ ษทั
ทะเบียน จดทะเบียน
-ไม่มี 2
2557 - ปัจจุบนั กรรมกำร บจ. ดับเบิ้ลยู บี แอล พี
2551 - ปัจจุบนั กรรมกำรที่ปรึ กษำ บจ.อินเตอร์เนชัแ่ นล
เลทเธอร์แฟชัน่
อดีต
- ผูจ้ ดั กำรธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ
สำขำถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
- กรรมกำรโรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์
- ไม่มี -

7

2558 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บจ. ปากน้ าโพ
วัฒนา
- ประธานกรรมการ บจ. มหาราชพฤกษ์
- กรรมการ บจ. แคน
- กรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริ บิวชัน่
แอนด์ โลจิสติคส์
- กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์
ปัจจุบนั
- กรรมการ บจ. ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี
- กรรมการ บจ. ยาแซ่บ
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม (ต่ อ)
ชื่อ – สกุล /
ตำแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อำยุ
( ปี )
**

24. นำยไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่ำง
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรกำรขำย
1 กรกฎำคม 2548

63

ปริ ญญำตรี
สำขำวิทยำศำสตร์ (สถิติ)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

25. นายสวัสดิ์ โพธิ์สิ นสมวงศ์
ผูอ้ านวยการฝ่ าย
1 พฤศจิกายน 2557

48

- ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัย อัสสัมชัญ
- ปริ ญญำตรี บริ หำรธุ รกิจ
มหำวิทยำลัย อัสสัมชัญ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
กำรอบรม สัดส่ วนกำรถือ
ควำมสัมพันธ์ทำง
ในบริ ษทั อื่น (แห่ง)
บทบำทหน้ำที่ หุน้ ในบริ ษทั
ครอบครัวระหว่ำง
และทักษะ
ณ 31 ธ.ค. 58
บริ ษทั จด ไม่ใช่บริ ษทั
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
กำรเป็ นกรรมกำร *** (%)
ทะเบียน จดทะเบียน
- ไม่มี 0.0022
- ไม่มี -ไม่มี 10

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง / บริ ษทั

ปัจจุบนั

- ประธำนกรรมกำร บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.
- ประธำนกรรมกำร บจ. อินเตอร์เซ้ำท์
- กรรมกำร บจ. ปำกน้ ำโพวัฒนำ
- กรรมกำร บจ. อินทนิลเชียงใหม่
- กรรมกำร บจ. แคน
- กรรมกำร บจ. ซันแอนด์แซนด์
- กรรมกำร บจ. โครำชวัฒนำ
- กรรมกำร บจ. มหำรำชพฤกษ์
- กรรมกำร บจ. ไทเกอร์ ดิสทริ บิวชัน่ แอนด์
โลจิสติคส์
- กรรมกำร บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)
2557 – ปัจจุบนั - ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย บมจ. ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชัน่ แนล
2553 - 2557 - กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บจ. สวำรอฟสกี้
(ประเทศไทย)
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม (ต่ อ)
ชื่อ – สกุล /
ตำแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26. นายประณต เวสารัชวิทย์
ผูอ้ านวยการฝ่ าย R
1 ตุลาคม 2558

อำยุ
( ปี )
**
45

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

- ปริ ญญำโท สำขำกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ
Azusa Pacific University,
California สหรัฐอเมริ กำ
- ปริ ญญำตรี สำขำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

กำรอบรม สัดส่ วนกำรถือหุน้ ควำมสัมพันธ์ทำง
บทบำทหน้ำที่
ในบริ ษทั
ครอบครัวระหว่ำง
และทักษะ
ณ 31 ธ.ค. 58
กรรมกำรและ
กำรเป็ นกรรมกำร
*** (%)
ผูบ้ ริ หำร
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง
ในบริ ษทั อื่น (แห่ง)
บริ ษทั จด ไม่ใช่บริ ษทั
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง / บริ ษทั
ทะเบียน จดทะเบียน
- ไม่มี 3
2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บจ. แคน
- กรรมกำร บจ. ซันแอนด์แซนด์
- กรรมกำร บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.

1.2 รายละเอียดของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั : นางดวงฤดี มิลินทางกูร
ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั ตามหน้า 66 - 67 ในแบบ 56-1 นี้
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

2. การดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
ดารงตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

1 ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ดร. สม บุณยสิ ทธิ์ บุญเกียรติ ธรรมรัตน์ ดร. ธีระ- อมร
นพพร
จาตุศรี- โชควัฒนา โชควัฒนา โชควัฒนา พงษ์ อัศวานันท์ พงษ์ เวช
พิทักษ์
วิกิตเศรษฐ
A

B

E

C, DC

AC

AC

AC

ดวงพร
สุ จริตานุวตั
AC

2 เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
3 ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

F

F

F

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ดร.สุ รัตน์
วงศ์ รัตนภัสสร
I

A
A

4 ไทยวำโก้

F

5 ธนูลกั ษณ์

มนู
วีระ
สมพล คณิศร
รมิดา กิตยาภรณ์ บุษบง วิริทธิ์พล สมคิด นงลักษณ์ ประณต ชัยเลิศ ดร.เพ็ญ- ไพโรจน์ ณัฐพัฒน์ มัญชุสา
ลีลานุ- เอือ้ อารักษ์ ชัยสิ ริ- สุ ยะนันทน์ รัสเซลล์ ชัยถาวร- มิ่งขวัญยืน ชัยถาวร- จักรวาฬ- เตชะบุญ- เวสารัช- มนูญผล นภา
หิรัญ- เพ็ชรรัตนา- ธีรพงษ์ วัฒน์
โรจน์
มณีเสถียร เสถียร
เสถียร นรสิ งห์ เอนก
ธนสารศิลป์ วงศ์ สว่าง ภรณ์
พิพฒ
ั น์
วิทย์

A

FC

6 ประชำอำภรณ์

A

AC

7 ฟำร์ อีสท์ดีดีบี

F

AC

8 สหพัฒนพิบูล

EC

9 สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ้ง

F

10 เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์
11 โอ ซี ซี

F

F
A

16 อินเตอร์ เนชัน่ แนล
คอมเมอร์ เชียล โคออร์ ดิเนชัน่
17 แคน
18 แพนเอเซี ยฟุตแวร์

หมำยเหตุ

F

A

12 แชมป์ เอช
13 อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แลบบอรำทอรี่ ส์
14 ฮูเวอร์อุตสำหกรรม
(ประเทศไทย)
15 ไอ.ดี.เอฟ

AC

A

F

F

D

F

F

A
A
A

F

F

F

F

F
F

A

F

F

F

A

A = ประธำนกรรมกำร
F = กรรมกำร
AC = กรรมกำรตรวจสอบ

F

B = รองประธำนกรรมกำร
G = ประธำนที่ปรึ กษำ
FC = กรรมกำรที่ปรึ กษำ

C = กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
I = ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย
DC = รองประธำนกรรมกำรบริ หำร

D = กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
DE = รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

E = ประธำนกรรมกำรบริ หำร
EC = ประธำนกรรมกำรกิตติมศักดิ์
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

2. การดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
ดารงตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

ดร. สม บุณยสิ ทธิ์ บุญเกียรติ ธรรมรัตน์ ดร. ธีระ- อมร
นพพร
จาตุศรี- โชควัฒนา โชควัฒนา โชควัฒนา พงษ์ อัศวานันท์ พงษ์ เวช
พิทักษ์
วิกิตเศรษฐ

19 บำงกอกโตเกียว ซ็อคส์

ดวงพร
สุ จริตานุวตั

มนู
วีระ
สมพล คณิศร
รมิดา กิตยาภรณ์ บุษบง วิริทธิ์พล สมคิด นงลักษณ์ ประณต ชัยเลิศ ดร.เพ็ญ- ไพโรจน์ ณัฐพัฒน์ มัญชุสา
ลีลานุ- เอือ้ อารักษ์ ชัยสิ ริ- สุ ยะนันทน์ รัสเซลล์ ชัยถาวร- มิ่งขวัญยืน ชัยถาวร- จักรวาฬ- เตชะบุญ- เวสารัช- มนูญผล นภา
หิรัญ- เพ็ชรรัตนา- ธีรพงษ์ วัฒน์
โรจน์
มณีเสถียร เสถียร
เสถียร นรสิ งห์
เอนก
ธนสารศิ
ล
ป์
วงศ์
สว่าง ภรณ์
พิพฒ
ั น์
วิทย์
A

20 เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี

F

21 โครำชวัฒนำ

F

22 ซัน แอนด์ แซนด์

F

23 ดีเอฟ อินเตอร์

F
F

24 เทรชเชอร์ ฮิลล์

F

F

F

F

A

F

F
F

F

F

F

F

F

F

F
A

26 ไทเกอร์ ดิสทริ บิวชัน่ แอนด์
โลจิสติคส์
27 ไทยคิวบิค เทคโนโลยี

A

F

F

F

A

28 เบทเตอร์ เวย์ (ประเทศไทย)

A

29 ปำกน้ ำโพวัฒนำ
30 มหำรำชพฤกษ์

F

F

F

F

F

F

31 สุขทรรศน์

A

F

32 ไหมทอง

A

D

33 อินเตอร์ เซ้าท์

F

F

F

34 อินทนิลเชียงใหม่

F

F

F

35 อีสเทิร์น ไอ.ซี .ซี .

F

F

F

37 ไทยอรุ ซ

A

A

25 ไทยกุลแซ่

36 ราชาอูชิโน

ดร.สุ รัตน์
วงศ์ รัตนภัสสร

F

FC

A

F

F

A

F

F

F

F
F
F

F

F

A

F
F

F

F

F

F

A

F

F

A
F

A

38 จาโนเม่ (ประเทศไทย)

A

39 ภัทยาอุตสาหกิจ

A

40 วีน อินเตอร์เนชัน่ แนล

A
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

2. การดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้ อง (ต่ อ)
ดารงตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

ดร. สม บุณยสิ ทธิ์ บุญเกียรติ ธรรมรัตน์ ดร. ธีระ- อมร
นพพร
จาตุศรี- โชควัฒนา โชควัฒนา โชควัฒนา พงษ์ อัศวานันท์ พงษ์ เวช
พิทักษ์
วิกิตเศรษฐ

41 ท้อปเทร็ นด์ แมนูแฟคเจอริ่ ง

ดวงพร
สุ จริตานุวตั

A

42 ไทยสเตเฟล็กซ์

A

43 เอช แอนด์ บี อินเตอร์ เท็กซ์
44 สหโคเจน (ชลบุรี)

มนู
วีระ
สมพล คณิศร
รมิดา กิตยาภรณ์ บุษบง วิริทธิ์พล สมคิด นงลักษณ์ ประณต ชัยเลิศ ดร.เพ็ญ- ไพโรจน์ ณัฐพัฒน์ มัญชุสา
ลีลานุ- เอือ้ อารักษ์ ชัยสิ ริ- สุ ยะนันทน์ รัสเซลล์ ชัยถาวร- มิ่งขวัญยืน ชัยถาวร- จักรวาฬ- เตชะบุญ- เวสารัช- มนูญผล นภา
หิรัญ- เพ็ชรรัตนา- ธีรพงษ์ วัฒน์
โรจน์
มณีเสถียร เสถียร
เสถียร นรสิ งห์ เอนก
ธนสารศิลป์ วงศ์ สว่าง ภรณ์
พิพฒ
ั น์
วิทย์

A
F

F

F

AC

45 ไทยชิกิโบ

F

AC
F

46 วีระ ลอว์ ออฟฟิ ส

D

47 ซันร้อยแปด
48 ชิเซโด้ โปรเฟสชัน่ แนล
(ไทยแลนด์)
49 เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)

F

F

F

F
FC

A

50 ไทยซี คอมพิทกั ษ์กิจ
51 สหชลผลพืช

F
F

F

52 เอราวัณสิ่งทอ

FC

53 ไทยสปอร์ ตการ์ เมนท์

A

F

54 เอส อาร์ พี นานาไซ
55 อินเตอร์ เนชัน่ แนล เลทเธอร์
แฟชัน่
56 เค. คอมเมอร์ เชียล แอนด์
คอนสตรัคชัน่
57 สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท

F

D
F
G

A

A

58 เพนส์ มาร์ เก็ตติ้ง แอนด์
ดิสทริ บิวชัน่
59 ร่ วมประโยชน์

F

60 สหนาเท็กซ์ไทล์

A

F
F

D

A,D

หน้ำ 167

ดร.สุ รัตน์
วงศ์ รัตนภัสสร

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 -1
เอกสำรแนบ 1

2. การดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้ อง (ต่ อ)
ดารงตาแหน่ ง
ชื่อบริษัท

61 ซูรูฮะ (ประเทศไทย)

ดร. สม บุณยสิ ทธิ์ บุญเกียรติ ธรรมรัตน์ ดร. ธีระ- อมร
นพพร
จาตุศรี- โชควัฒนา โชควัฒนา โชควัฒนา พงษ์ อัศวานันท์ พงษ์ เวช
พิทักษ์
วิกิตเศรษฐ
A

ดวงพร
สุ จริตานุวตั

มนู
วีระ
สมพล คณิศร
รมิดา กิตยาภรณ์ บุษบง วิริทธิ์พล สมคิด นงลักษณ์ ประณต ชัยเลิศ ดร.เพ็ญ- ไพโรจน์ ณัฐพัฒน์ มัญชุสา
ลีลานุ- เอือ้ อารักษ์ ชัยสิ ริ- สุ ยะนันทน์ รัสเซลล์ ชัยถาวร- มิ่งขวัญยืน ชัยถาวร- จักรวาฬ- เตชะบุญ- เวสารัช- มนูญผล นภา
หิรัญ- เพ็ชรรัตนา- ธีรพงษ์ วัฒน์
โรจน์
มณีเสถียร เสถียร
เสถียร นรสิ งห์ เอนก
ธนสารศิลป์ วงศ์ สว่าง ภรณ์
พิพฒ
ั น์
วิทย์

DE

F

62 ร่ วมอิสสระ

A

F

63 ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย)

A

F

64 ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี

A

65 Canchana International

F

F

D

F

66 บี เอ็น ซี เรี ยลเอสเตท

F

67 ทรานคอสมอส
68 ร่ วมอิสระดีเวล็อปเมนท์

F

F
F

F

F
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ดร.สุ รัตน์
วงศ์ รัตนภัสสร

