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8. โครงสร้ างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯ กำหนดให้มีคณะกรรมกำรของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน (ตำม พ.ร.บ. มหำชน) คุณสมบัติของกรรมกำร
1. กำรเป็ นบุคคลธรรมดำ
2. บรรลุนิติภำวะ
3. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริ ต
5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจำกรำชกำร หรื อองค์กรหรื อหน่วยงำนของรัฐ ฐำนทุจริ ตต่อ
หน้ำที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้วย
- ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกรรมกำรอิสระ ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำร 1 ท่ำน
และไม่ได้เป็ นกรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรื อบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
- กรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำร
2 ท่ำน
- กรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นกรรมกำรอิสระ
4 ท่ำน
- กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
4 ท่ำน
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร และกำรจัดกำรของบริ ษทั มีกำรตรวจสอบ และมีกำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ ไม่
เป็ นผูบ้ ริ หำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน คิดเป็ น 45.45% ของกรรมกำรทั้งคณะ ซึ่ งเป็ น
สัดส่ วนมำกกว่ำมำตรฐำนข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ซึ่ งกำหนดไว้ 1/3 = 33.33% และ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ยังประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่เป็ นผูห้ ญิงจำนวน 1 ท่ำน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมกำรตรวจสอบ 4 ท่ำน ที่มีควำมเป็ นอิสระ โดยมีหน้ำที่ลกั ษณะ
เดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ที่จะสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน รวมทั้งทำหน้ำที่อื่นในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบได้
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ไม่ได้เป็ นกรรมกำรบริ หำร และมีประสบกำรณ์ในธุรกิจหลักของบริ ษทั
มีจำนวน 2 ท่ำน
รำยชื่อและตำแหน่งกรรมกำร จำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำร และจำนวนครั้งที่กรรมกำรเข้ำ
ประชุม ตำมหน้ำ 61 และ 62 ในแบบ 56-1 นี้
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมกำรบริ ษทั ตำมเอกสำรแนบ 1 หน้ำ 151-164 ในแบบ 56-1 นี้
กำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ตำมเอกสำร
แนบ 1 หน้ำ 165-168 ในแบบ 56-1 นี้
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อานาจของคณะกรรมการบริษทั
กรรมกำรสองในเจ็ดคนลงลำยมือชื่อร่ วมกันและประทับตรำสำคัญของบริ ษทั กรรมกำรลงลำยมือชื่อ
ประกอบด้วย
1. ดร. สม
จำตุศรี พิทกั ษ์
2. นำยบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนำ
3. นำยบุญเกียรติ
โชควัฒนำ
4. นำยธรรมรัตน์
โชควัฒนำ
5. นำยมนู
ลีลำนุวฒั น์
6. นำยวีระ
เอื้ออำรักษ์
7. นำยสมพล
ชัยสิ ริโรจน์
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ทุกท่ำน ไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย และไม่มีประวัติกำร
กระทำผิด
เลขำนุกำรบริ ษทั : นำงดวงฤดี มิลินทำงกูร
บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์หลำกหลำย มี
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ มีภำวะผูน้ ำ มีบทบำทหน้ำที่
สำคัญในกำรชี้แนะทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริ ษทั มีกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ของบริ ษทั ไว้อย่ำงชัดเจน มีควำมเป็ นอิสระ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตัดสิ นใจ กำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ และเป้ ำหมำยที่ได้
กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ มีกำรบริ หำรงำนโดยกำรกำหนดภำรกิจ เป้ ำหมำย กลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิงำนและงบประมำณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ พร้อมดูแลให้บริ ษทั ฯ มีกำรดำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆ อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย โดยนำหลักบรรษัทภิบำลมำเป็ นเครื่ องมือ ในกำรบริ หำรจัดกำร เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้แก่
กิจกำร และผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำร โดยกำหนดให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ของผลกำรดำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริ ษทั และกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรทุกเดือน
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยมีโครงสร้ำงกำร
บริ หำรที่ชดั เจน ถ่วงดุล และสำมำรถตรวจสอบได้
ในปี ที่ผำ่ นมำ ไม่ปรำกฏบริ ษทั ฯ
- มีกำรกระทำที่ขดั ต่อกฎระเบียบที่ร้ำยแรง
- มีกำรกระทำผิดด้ำนกำรทุจริ ต หรื อกระทำผิดจริ ยธรรม
- มีกรณี ที่กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรลำออก เนื่องจำกประเด็นกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั
- มีกรณี เกี่ยวกับชื่อเสี ยงในทำงลบของบริ ษทั เนื่ องจำกควำมล้มเหลวในกำรทำหน้ำที่สอดส่ องดูแลของ
คณะกรรมกำร
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โครงสร้ างกรรมการของบริษทั ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 7 ชุด ดังรายละเอียด

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ระยะเวลาการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะ คณะกรรม คณะกรรมการ
ชื่อ
ดารงตาแหน่ ง
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
พิจารณา กรรมการ การบริหาร ธรรมาภิบาล
กรรมการบริษัท
และกรรมการ ค่ าตอบแทน สรรหา ความเสี่ ยง
(สิ้นสุ ด 31 ธ.ค.58)
อิสระ
( ปี )
ดร.สม
จำตุศรี พิทกั ษ์
18
ประธำน
คุณบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนำ
24
รองประธำน
ที่ปรึ กษำ
ประธำน
คุณบุญเกียรติ
โชควัฒนำ
42
ประธำน
ประธำน
ประธำน กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรบริ หำร
ดร.ธี ระพงษ์
วิกิตเศรษฐ
16
กรรมกำร
ประธำน
คุณธรรมรัตน์
โชควัฒนำ
16
- กรรมกำร
- กรรมกำร
กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร
ผูอ้ ำนวยกำร
- รองประธำน
- รองประธำน
กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรบริ หำร
- ผอ. ฝ่ ำย G, X
คุณอมร
อัศวำนันท์ *
35
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำน
คุณนพพร
พงษ์เวช
8 เดือน
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำน
คุณดวงพร
สุ จริ ตำนุวตั *
4
กรรมกำร
กรรมกำร
คุณมนู
ลีลำนุวฒั น์
11
กรรมกำร
กรรมกำร
คุณวีระ
เอื้ออำรักษ์
11
กรรมกำร
คุณสมพล
ชัยสิ ริโรจน์
6
กรรมกำร
ผอ. ฝ่ ำย W
คุณรมิดำ รัสเซลล์ มณี เสถียร
ผอ. ฝ่ ำย B
คุณกิตยำภรณ์
ชัยถำวรเสถียร
ผอ. ฝ่ ำย D
คุณบุษบง
มิ่งขวัญยืน
ผอ. ฝ่ ำย H
คุณสมคิด
จักรวำฬนรสิ งห์
ผอ. ฝ่ ำย J
คุณนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก
ผอ. ฝ่ ำย M
คุณชัยเลิศ
มนูญผล
ผอ. ฝ่ ำย S
ดร.เพ็ญนภำ
ธนสำรศิลป์
ผอ. ฝ่ ำย V
คุณณัฐพัฒน์
เพ็ชรรัตนำภรณ์
ผอ. ฝ่ ำยบัญชี
กรรมกำร กรรมกำร
กำรเงิน
คุณมัญชุสำ
ธี รพงษ์พพิ ฒั น์
ผอ. ฝ่ ำยสำนักงำน
กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร
บริ ษทั
ดร. สุ รัตน์
วงศ์รัตนภัสสร
ผอ. ฝ่ ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
คุณไพโรจน์
หิ รัญวงศ์สว่ำง
กรรมกำร
คุณพิธชำ
ภู่สุนทรศรี
กรรมกำร
คุณดวงฤดี
มิลินทำงกูร
กรรมกำร กรรมกำร
รวม
11
14
4
3
5
7
4
หมายเหตุ : 1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่ มลี กั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย และไม่ มปี ระวัตกิ ระทาผิด
2. * กรรมการตรวจสอบ ทีม่ คี วามรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
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การประชุ มคณะกรรมการ

ในปี 2558 กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 50 ปี
พ.ศ. 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

ชื่อ

1. ดร.สม
2. คุณบุณยสิ ทธิ์
3. คุณบุญเกียรติ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ดร.ธี ระพงษ์
คุณธรรมรัตน์
คุณอมร
คุณนพพร
คุณดวงพร
คุณมนู
คุณวีระ
คุณสมพล
คุณรมิดำ รัสเซลล์
คุณกิตยำภรณ์
คุณบุษบง
คุณสมคิด
คุณนงลักษณ์
คุณชัยเลิศ
ดร.เพ็ญนภำ
คุณณัฐพัฒน์
คุณมัญชุสำ
ดร. สุ รัตน์
คุณคณิ ศร
คุณวิริทธิ์ พล
คุณประณต
คุณไพโรจน์
คุณสวัสดิ์
คุณพิธชำ
คุณดวงฤดี
พล.ต.อ.สมชำย
คุณพิสมัย
รวม

จำตุศรี พิทกั ษ์
โชควัฒนำ
โชควัฒนำ
วิกิตเศรษฐ
โชควัฒนำ
อัศวำนันท์
พงษ์เวช
สุ จริ ตำนุวตั
ลีลำนุวฒั น์
เอื้ออำรักษ์
ชัยสิ ริโรจน์
มณี เสถียร
ชัยถำวรเสถียร
มิ่งขวัญยืน
จักรวำฬนรสิ งห์
เตชะบุญเอนก
มนูญผล
ธนสำรศิลป์
เพ็ชรรัตนำภรณ์
ธี รพงษ์พพิ ฒั น์
วงศ์รัตนภัสสร
สุ ยะนันทน์
ชัยถำวรเสถียร
เวชำรัชวิทย์
หิ รัญวงศ์สว่ำง
โพธิ์ สิ นสมวงศ์
ภู่สุนทรศรี
มิลินทำงกูร
ประภัสภักดี
ชุนมนุ

จานวนครั้งทีเ่ ข้ าประชุ ม *
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
พิจารณา
บริหาร
บริษัท ตรวจสอบ
สรรหา
ค่ าตอบแทน
ความเสี่ ยง
รวม 13 รวม 11
รวม 2
รวม 2
รวม 10
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
13/13
13/13
2/2
13/13
2/2
2/2
-

กรรมการบริหาร
Primary Secondary
Meeting
Meeting
รวม 29
รวม 24
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
29/29
15/15
27/29

13/13
11/13
10/13
12/13
13/13
12/13
11/13
-

11/11
8/11
10/11
-

2/2
-

2/2
2/2
-

10/10
9/10
-

26/29
22/29
25/29
25/29
27/29

22/24
18/24
21/24
17/24
24/24

13/13
11

9/11
4

2/2
3

2/2
5

9/10
10/10
10/10
10/10
10/10
7

20/29
27/29
29/29
28/29
27/29
12

22/24
24/24
24/24
24/24
22/24
11

การเข้ าประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 50
ปี พ.ศ. 2558
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หมายเหตุ : # 7 เข้ำเป็ นกรรมกำรบริ ษทั 27 เมษำยน 2558 # 14 - เข้ำเป็ นผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย H 1 พฤษภำคม 2558
# 16 เข้ำเป็ นกรรมกำรบริ หำร 18 พฤษภำคม 2558
# 24 เข้ำเป็ นผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย R 1 ตุลำคม 2558
- เข้ำเป็ นกรรมกำรบริ หำร 18 พฤษภำคม 2558
# 29 ไม่ได้เป็ นกรรมกำรบริ ษทั 27 เมษำยน 2558
# 30 ไม่ได้เป็ นผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย I 1 พฤษภำคม 2558
* จำนวนครั้งที่กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรเข้ำประชุม นับตำมอำยุปีกรรมกำรที่ได้รับคัดเลือกจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี ของบริ ษทั
โดยนับจำกวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นอยูใ่ นช่วงเดือนเมษำยนของทุกปี (ซึ่ งไม่ตรงกับปี ปฏิทิน)
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แบบ 56-1

2. ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หำรจำนวน 19 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ
1. คุณบุณยสิ ทธิ์
2. คุณบุญเกียรติ
3. คุณธรรมรัตน์
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

คุณสมพล
คุณรมิดำ รัสเซลล์
คุณกิตยำภรณ์
คุณบุษบง
คุณสมคิด
คุณนงลักษณ์
คุณชัยเลิศ
ดร. เพ็ญนภำ
คุณณัฐพัฒน์
คุณมัญชุสำ
ดร.สุ รัตน์
คุณคณิ ศร
คุณวิริทธิ์ พล
คุณประณต
คุณไพโรจน์
คุณสวัสดิ์

โชควัฒนำ
โชควัฒนำ
โชควัฒนำ
ชัยสิ ริโรจน์
มณี เสถียร
ชัยถำวรเสถียร
มิ่งขวัญยืน
จักรวำฬนรสิ งห์
เตชะบุญเอนก
มนูญผล
ธนสำรศิลป์
เพ็ชรรัตนำภรณ์
ธี รพงษ์พิพฒั น์
วงศ์รัตนภัสสร
สุ ยะนันทน์
ชัยถำวรเสถียร
เวสำรัชวิทย์
หิ รัญวงศ์สว่ำง
โพธิ์ สิ นสมวงศ์

ตาแหน่ ง*
ที่ปรึ กษำคณะกรรมกำรบริ หำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำรบริ หำรและ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย G, X
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย W
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย B
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย D
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย H
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย J
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย M
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย S
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย V
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยสำนักงำนบริ ษทั
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย A
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย I
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย R
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรกำรขำย
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย

หมายเหตุ : # 7 - เข้ำเป็ นผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย H 1 พฤษภำคม 2558
- เข้ำเป็ นกรรมกำรบริ หำร 18 พฤษภำคม 2558
# 9 เข้ำเป็ นกรรมกำรบริ หำร 18 พฤษภำคม 2558
# 17 เข้ำเป็ นผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย 1 ตุลำคม 2558
* ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผูบ้ ริ หำร ตำมเอกสำรแนบ 1 หน้ำ 151-164 ในแบบ 56-1 นี้
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แบบ 56-1

โครงสร้ำงกำรจัดองค์กรของบริ ษทั ณ 31 ธันวำคม 2558 ได้เผยแพร่ ผำ่ นทำง Website ของบริ ษทั : http://www.icc.co.th
Company’s Board


Vice Chairman

Remuneration Committee
Audit Committee
Nomination Committee
Risk Management Committee
Executive Chairman

Corporate Governance
Committee



President and
Vice Executive Chairman



Executive Committee
Internal Audit

Company secretary

Vision Committee

Corporate Affairs

Human Resource Committee

ISO Steering Committee

Regional Business
Development Committee

Corporate System
Development

 -  คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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Sales Administration Div.

Company Administration Div.

Information Technology Div.

Accounting Finance Div.

Division Z

Division X

Division W

Division V

Division U

Division S

Division R

Division P

Division O

Division N

Division M

Division L

Division K

Division J

Division I

Division H

Division G

Division E

Division D



Division B

Division A



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

แบบ 56-1

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษทั และบริษทั ในเครือ
- กำรถือหุน้ ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั เพิ่มขึ้น/ ลดลงในปี ที่ผำ่ นมำ
(รวมกำรถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ)
ณ 31 ธันวาคม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ดร. สม
คุณบุณยสิ ทธิ์
คุณบุญเกียรติ
คุณธรรมรัตน์
ดร. ธีระพงษ์
คุณอมร
คุณนพพร
คุณดวงพร
คุณมนู
คุณวีระ
คุณสมพล
คุณคณิ ศร
คุณรมิดำ รัสเซลล์
คุณกิตยำภรณ์
คุณบุษบง
คุณวิริทธิ์พล
คุณสมคิด
คุณนงลักษณ์
คุณประณต
คุณชัยเลิศ
ดร. เพ็ญนภำ
คุณไพโรจน์
คุณณัฐพัฒน์
คุณมัญชุสำ
ดร.สุ รัตน์
คุณสวัสดิ์
คุณพิสมัย

จำตุศรี พิทกั ษ์
โชควัฒนำ
โชควัฒนำ
โชควัฒนำ
วิกิตเศรษฐ
อัศวำนันท์
พงษ์เวช
สุ จริ ตำนุวตั
ลีลำนุวฒั น์
เอื้ออำรักษ์
ชัยสิ ริโรจน์
สุ ยะนันทน์
มณี เสถียร
ชัยถำวรเสถียร
มิ่งขวัญยืน
ชัยถำวรเสถียร
จักรวำฬนรสิ งห์
เตชะบุญเอนก
เวสำรัชวิทย์
มนูญผล
ธนสำรศิลป์
หิรัญวงศ์สว่ำง
เพ็ชรรัตนำภรณ์
ธีรพงษ์พิพฒั น์
วงศ์รัตนภัสสร
โพธิ์สิ นสมวงศ์
ชุนมนุ
รวม

2558
2557
เพิม่ (ลด)
กรรมการ/ คู่สมรส/บุตรที่ยัง กรรมการ/ คู่สมรส/บุตรที่ยัง
ผู้บริหาร ไม่ บรรลุนิติภาวะ ผู้บริหาร ไม่ บรรลุนิติภาวะ
6,558,940
- 6,558,940
4,029,340
167,790 4,024,520
167,790
4,820
322,110
64,501
322,110
64,501
12,440
783,040
292,240 (1,062,840)
612,320
612,320
63,340
63,340
540
540
10,000
10,000
7,450,260
- 7,450,260
680
680
99,050
99,050
1,460
1,460
6,100
10,000
6,100
10,000
6,470
6,470
35,000
35,000
102,500
102,500
20,000
20,000
(21,150)
21,150
19,381,120
254,731 20,116,810
534,531 (1,078,490)

หมายเหตุ : # 15 เข้ำเป็ นผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย 1 พฤษภำคม 2558
# 27 ไม่ได้เป็ นผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย 1 พฤษภำคม 2558

# 19 เข้ำเป็ นผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย 1 ตุลำคม 2558
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แบบ 56-1

- กำรถือหุน้ ของกรรมกำรในบริ ษทั ในเครื อ
- ไม่มี -

3. เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มิลินทำงกูร ซึ่ งเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ทำหน้ำที่เลขำนุกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2552 เพื่อให้กำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ดำเนินไปอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เลขานุการบริษทั มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ของบริ ษทั และติดตำม
ให้มีกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สำคัญแก่กรรมกำร
2. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยจัดกำร ดูแล และประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ ต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินกำรให้มีกำรปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั
3. จัดกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ และประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริ ษทั และ
ข้อพึงปฏิบตั ิต่ำง ๆ
4. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้งติดตำมให้มีกำร
ปฏิบตั ิตำมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
5. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่กำกับดูแล ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์และประเทศไทย และดูแลให้มี
กำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศต่อสำธำรณชน ในส่ วนที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถูกต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย
6. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมกำร
- หนังสื อนัดประชุม / รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
- หนังสื อนัดประชุม / รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
- รำยงำนกำรซื้ อขำยหุน้ ของบริ ษทั ของกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร
- รำยงำนประจำปี
- แบบ 56-1
7. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร พร้อมจัดส่ งสำเนำรำยงำนให้
ประธำนคณะกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันทำกำร นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้
รับทรำบรำยงำน
8. จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่
9. ติดต่อและสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุ น้ ทัว่ ไปให้ได้รับทรำบสิ ทธิ ต่ำงๆ ของผูถ้ ือหุ น้ และข่ำวสำรของบริ ษทั อย่ำง
สม่ำเสมอและครบถ้วน
10. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกบริ ษทั
หน้ำ 63
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ประวัตโิ ดยสั งเขป
ชื่อ-นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม

ประสบการณ์ ทางาน

แบบ 56-1

: นำงดวงฤดี มิลินทำงกูร
: ปริ ญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์และบริ หำรธุรกิจ (กำรตลำด)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
: 1. Company Secretary Program (CSP 31/2009)
2. Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)
จัดโดยสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD)
3. Registered Lead Auditor (QMS, EMS, SA 8000) จัดโดย ไอ อำร์ ซี เอ
ประเทศอังกฤษ
: ปัจจุบนั
1. กรรมกำรเลขำนุกำร คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
2. ผูจ้ ดั กำรหน่วยงำนพัฒนำระบบ (Corporate System Development Manager)
3. ผูจ้ ดั กำรบริ หำรระบบคุณภำพ ISO 9001
4. เลขำนุกำรบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์
5. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อดีต
2532-2538 Sales & Marketing ; Bayer Thai Co., Ltd.
2538-2545 Registered Auditor (QMS, EMS, SA 8000) ; SGS (Thailand) Ltd.
2545-2546 Registered Auditor (QMS, EMS, SA 8000) ; RWTUV (Thailand) Ltd.
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4. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ในปี 2558 สำหรับผลกำรดำเนินงำนในปี 2557
(ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วย เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่ำตำแหน่ง (A)
ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ประกอบด้วย เบี้ยประชุม (B)
(A)
คณะกรรมการ
บริษทั
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ* (บาท)
(B)
(B)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
พิจารณา
ค่าตอบแทน/
กรรมการสรรหา/
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

รวม

1. ดร.สม
2. คุณบุณยสิ ทธิ์

จำตุศรี พิทกั ษ์
โชควัฒนำ

ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
รองประธำนกรรมกำรบริ ษทั
ที่ปรึ กษำคณะกรรมกำรบริ หำร
ประธำนกรรมกำรสรรหำ

5,880,000
1,404,000

16,000

5,880,000
1,420,000

3. คุณบุญเกียรติ

โชควัฒนำ

ประธำนกรรมกำรบริ หำร
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำ

1,404,000

32,000

1,436,000

4. ดร.ธี ระพงษ์

วิกิตเศรษฐ

554,000

5. คุณธรรมรัตน์

โชควัฒนำ

6. คุณอมร

อัศวำนันท์

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

480,000

64,000

7. พล.ต.อ.สมชำย

ประภัสภักดี

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

8. คุณดวงพร
9. คุณมนู

สุ จริ ตำนุวตั
ลีลำนุวฒั น์

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริ ษทั
กรรมกำรสรรหำ

504,000
496,000
504,000

72,000
80,000

10. คุณวีระ

เอื้ออำรักษ์

กรรมกำรบริ ษทั

11. คุณสมพล

ชัยสิ ริโรจน์

กรรมกำรบริ ษทั
รวม

110,000

788,000

496,000
788,000
13,298,000

326,000

664,000
112,000

900,000

72,000

616,000

16,000

576,000
576,000
520,000

248,000

496,000
788,000
13,872,000

หมำยเหตุ : * นับตำมอำยุปีกรรมกำรที่ได้รับคัดเลือกจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี ของบริ ษทั โดยนับจำกวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ อยู่
ในช่วงเดือนเมษำยนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปี ปฏิทิน)
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(ข) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำรสี่ รำยแรกรองจำกผูจ้ ดั กำรลงมำ และผูบ้ ริ หำรในระดับ
เทียบเท่ำรำยที่สี่ ทุกรำย รวม 19 ท่ำน เท่ำกับ 65,976,161 บำท โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรู ป เงินเดือน เงินอุดหนุน
เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม
2. ค่ำตอบแทนอื่น
- ค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำร
- ไม่มี - ค่ำตอบแทนอื่นของผูบ้ ริ หำร
เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ และพนักงำนร่ วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชี พ พ.ศ.
2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่ 3 มิถุนำยน 2539 ทะเบียนเลขที่ 41/2539 และมอบหมำยให้บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์เป็ น
ผูจ้ ดั กำรกองทุนนี้ โดยหักจำกเงินเดือนพนักงำนส่ วนหนึ่งและบริ ษทั ฯ จ่ำยสมทบส่ วนหนึ่ ง และจะจ่ำยให้พนักงำน
ในกรณี ที่ออกงำนตำมระเบียบกำรที่กำหนด
หลักเกณฑ์ การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
1. ในกำรทำหน้ำที่กรรมกำรบริ ษทั
 ค่ำตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ำยให้กรรมกำรบริ ษทั ทุกคน
 เบี้ยประชุม จ่ำยเฉพำะกรรมกำรบริ ษทั ที่เข้ำประชุม
- ประธำนกรรมกำรบริ ษทั
10,000 บำท/ครั้ง
- กรรมกำรบริ ษทั คนละ
8,000 บำท/ครั้ง
 ค่ำตำแหน่ง จ่ำยเฉพำะประธำนกรรมกำรบริ ษทั
2. ในกำรทำหน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบ
 เบี้ยประชุม จ่ำยเฉพำะกรรมกำรตรวจสอบที่เข้ำประชุม
- ประธำนกรรมกำร
10,000 บำท/ครั้ง
- กรรมกำร คนละ
8,000 บำท/ครั้ง
3. ในกำรทำหน้ำที่กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกรรมกำร
ธรรมำภิบำล จ่ำยเป็ นเบี้ยประชุม เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม คนละ 8,000 บำท/ครั้ง
ผลประโยชน์ ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการได้ รับจากบริษัทในปี 2558
- ไม่มี สิ ทธิประโยชน์ อย่ างอืน่ ที่กรรมการได้ รับ
- ไม่มี รายละเอียดที่กรรมการแจ้ งต่ อบริษทั
- ส่ วนได้เสี ยไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม ในสัญญำใดๆ ที่บริ ษทั ทำขึ้นระหว่ำงรอบปี บัญชี
- ไม่มี -
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5. บุคลากร
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯ มีพนักงำนทั้งหมด 7,100 คน และจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน จำนวน
ทั้งสิ้ น 1,838,229,798 บำท โดยเป็ นผลตอบแทนในรู ปเงินเดือน ค่ำคอมมิชชัน่ ค่ำพำหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่ำล่วงเวลำ
เงินรำงวัลเป้ ำหมำย เงินอุดหนุน
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
รายการ
พนักงำนสำนักงำน
พนักงำนขำย
รวมทั้งหมด

จานวนพนักงาน
(คน)

ค่ าตอบแทนพนักงาน
(บาท)

1,896
5,204
7,100

685,524,421
1,152,705,377
1,838,229,798

กำรเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงำนอย่ำงมีนยั สำคัญหรื อมีขอ้ พิพำทด้ำนแรงงำนที่สำคัญในระยะ 3 ปี
ที่ผำ่ นมำ
- ไม่มี นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ไอ.ซี.ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) ได้ลงนำมประกำศเจตนำรมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และมีกำหนดนโยบำยทุกรู ปแบบอย่ำงชัดเจน เพื่อกำรดำเนินธุรกิจที่โปร่ งใส ทำให้ผลู ้ งทุน
ไว้ใจ กำรดำเนินงำนเป็ นไปด้วยควำมสุ จริ ต
ดังนั้น บุคลำกรทุกระดับจึงต้องมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่ วมในกำรปฏิบตั ิงำนให้สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจและจรรยำบรรณกรรมกำร
บริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน และนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยสำมำรถเข้ำไปเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และทำ
แบบทดสอบควำมเข้ำใจได้ที่ระบบ e-learning ซึ่ งเป็ นเว็บไซด์ภำยในบริ ษทั ที่ใช้สำหรับสื่ อสำร และพัฒนำบุคลำกร
ช่องทำงหนึ่ งของบริ ษทั
นโยบำยและกิจกรรมในกำรพัฒนำพนักงำน ตำมรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน 2558 ของบริ ษทั
รำยละเอียดดูจำกเอกสำรแนบ 5 ในแบบ 56-1 นี้
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