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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

1. รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่าร ผู้้�บริหาร ผู้้�มีอีำานาจควบคุม ผู้้�รับผู้ิดชอีบสู้งสูุดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน ผู้้�ควบคุมด้แลกี่ารทำำาบัญชี และเลขานุกี่ารบริษััทำ
    1.1   รายละเอีียดขอีงกี่รรมกี่ารบริษััทำ ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

ช่�อี - สูกี่ล /ตำำาแหน่ง /วันทำ�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทำางกี่ารศึึกี่ษัา

กี่ารอีบรม
บทำบาทำหน�าทำี�
และทำักี่ษัะ

กี่ารเปี็นกี่รรมกี่าร

สูดสูวนกี่ารถือีหุ�น
ในบริษััทำ 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสูัมพัันธ์
ทำางครอีบครัว

ระหว่างกี่รรมกี่าร
และผู้้�บริหาร

ปีระสูบกี่ารณ์ทำำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ช่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััทำ

* 1. นายบุุญเกีียรติิ  โชควััฒนา 75 - ปริญญาบุริหารธุุรกีิจดุุษฎีี DAP, DCP 2.19 -  บุิดุาของ บริษััทำจดทำะเบียน จำานวัน 5 แห่ง

ประธุานกีรรมกีารบุริษัท   บุัณฑิิติกีิติติิมศัักีดุิ�  นางกีิติยาภรณ์ 2536 - ปัจจุบุัน ประธุานกีรรมกีาร บุมจ. เอส แอนดุ์ เจ อินเติอร์เนชั�นแนล เอนเติอร์ไพรส์

  ปี  2516   มหาวัิทยาลัยศัรีปทุม ชัยถาวัรเสถียร และบุริษัทย่อย 6 แห่ง

 - ปริญญาบุริหารธุุรกีิจดุุษฎีี -  อาของ 2537 - ปัจจุบุัน ประธุานกีรรมกีาร บุมจ.ประชาอาภรณ์ 

      บุัณฑิิติกีิติติิมศัักีดุิ�        นายธุรรมรัติน์ 2556 - ปัจจุบุัน ประธุานกีรรมกีาร บุมจ.แพนเอเซีียฟุุติแวัร์ และบุริษัทย่อย 7 แห่ง

  วัิทยาลัยพาณิชยศัาสติร์    โชควััฒนา 2564 - ปัจจุบุัน ประธุานกีรรมกีารบุริษัทบุมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเติอร์เนชั�นแนล และบุริษัทย่อย 3 แห่ง

  มหาวัิทยาลัยบุูรพา 2559 - 2564 ประธุานกีรรมกีารบุริษัทเเละประธุานกีรรมกีารบุริหาร

- ปริญญาบุริหารธุุรกีิจดุุษฎีี บุมจ.ไอ.ซีี.ซีี อินเติอร์เนชั�นแนล และบุริษัทย่อย 3 แห่ง

  บุัณฑิิติกีิติติิมศัักีดุิ� 2558 - 2559  ประธุานกีรรมกีารบุริหาร บุมจ. ไอ.ซีี.ซีี. อินเติอร์เนชั�นแนล

  มหาวัิทยาลัยนเรศัวัร 2538 - 2557 กีรรมกีารผู้�อำานวัยกีารและประธุานกีรรมกีารบุริหารบุมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเติอร์เนชั�นแนล

- ปริญญาติรีวัิศัวักีรรมศัาสติร์ 2529 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ. สหพัฒนาอินเติอร์โฮลดุิ�ง

  สาขาวัิศัวักีรรมเคร่�องกีล 2559 - 2564 กีรรมกีาร บุมจ.สหโคเจน (ชลบุุรี) และบุริษัทย่อย 1 แห่ง

Worcester Polytechnic Institute, กี่ิจกี่ารอี่�น (ทำี�ไม่ใช่บริษััทำจดทำะเบียน)  จำานวัน 54 แห่ง

Massachusetts สหรัฐอเมริกีา กี่ิจกี่ารทำี�แข่งขัน / คล�ายคลึงกี่ัน / เกี่ี�ยวเน่�อีงกี่ับธุรกี่ิจขอีงบริษััทำ

2530 - ปัจจุบุัน ประธุานกีรรมกีาร บุจ. เอช แอนดุ์ บุี อินเติอร์เท็กีซี์

2537 - ปัจจุบุัน ประธุานกีรรมกีาร บุจ. ไทเกีอร์ ดุิสทริบุิวัชั�น แอนดุ์ โลจิสติิคส์

2543 - ปัจจุบุัน ประธุานกีรรมกีาร บุจ. เบุทเติอร์เวัย์ (ประเทศัไทย) และ บุจ. เทรน ไทม์ เทสติ์

2544 - ปัจจุบุัน ประธุานกีรรมกีาร บุจ. เมคอัพเทคนิค อินเติอร์เนชั�นแนล

2545 - ปัจจุบุัน ประธุานกีรรมกีาร บุจ. สุขทรรศัน์

2554 - ปัจจุบุัน ประธุานกีรรมกีาร บุจ. ไหมทอง

2556 - ปัจจุบุัน ประธุานกีรรมกีาร บุจ. ดุับุเบุิ�ลยู บุี แอล พี

2561 - ปัจจุบุัน ประธุานกีรรมกีาร บุจ. เซีนติเมนทัล (ประเทศัไทย)

2563 - ปัจจุบุัน ประธุานกีรรมกีาร บุจ. อินทนิลเชียงใหม่

2520 - 2563 กีรรมกีาร บุจ. อินทนิลเชียงใหม่

2562 - ปัจจุบุัน   ประธุานกีรรมกีาร บุจ. โคราชวััฒนา

หมายเหตำุ   :  *   กรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััทตามหนังสืือำรับรอำง
              **   ณ 31 มีนาคม 2565 นับตามปีีปีฏิิทิน
              ***   รวมห้�นขอำงค้�สืมรสืและบ้ตรที�ยัังไม�บรรล้นิติภาวะและบริษััทที�เกี�ยัวข�อำง

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกี่สูารแนบ 1



190
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

* 1. นายบุุญเกีียรติิ  โชควััฒนา ติ่อ กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน)  

ประธานกีรรมกีารบุริษััท กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

  ปี 2516 2536 - 2562 กีรรมกีาร บุจ. โคราชวััฒนา

2523 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

2524 - ปัจจุบุัน  กีรรมกีาร บุจ. แคน

2532 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ซ้ันแอนด์์แซ้นด์์

2534 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อีสเทิร์น ไอ.ซ้ี.ซ้ี.

2538 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ปากีนำ�าโพวััฒนา

2539 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. มหาราชพฤกีษั์ และบุจ. อี เอฟ

2552 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ที-เวัย์

2564 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. สหชลผลพืช

2558 - 2564  กีรรมกีาร บุจ. สหชลผลพืช

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

* 2. นายธรรมรัติน์  โชควััฒนา 53 ปริญญาติรี ศิิลปศิาสติร์  CSP, DAP, DCP 0.65 -  หลานของ    บริษััทจดทะเบียน  จำานวัน 4 แห่ง

กีรรมกีารผ้้อำานวัยกีาร และ มหาวัิทยาลัยอัสสัมชัญ    นายบุุญเกีียรติิ  2544 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ. ไทยวัาโกี้ และบุริษััทย่อย 3 แห่ง

ประธานกีรรมกีารบุริหาร โชควััฒนา 2562 - ปัจจุบุัน รองประธานกีรรมกีาร บุมจ. ธน้ลักีษัณ์์

24  มีนาคม  2542 2559 - 2562 กีรรมกีาร บุมจ. ธน้ลักีษัณ์์

2560 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ. สหพัฒนพิบุ้ล

2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้อำานวัยกีารและประธานกีรรมกีารบุริหาร 

บุมจ. ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล และบุริษััทย่อย 1 แห่ง

2559 - 2564 กีรรมกีารผ้้อำานวัยกีารและรองประธานกีรรมกีารบุริหาร 

บุมจ. ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล 

2558 - 2559 กีรรมกีารผ้้อำานวัยกีาร บุมจ. ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1



191
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

* 2. นายธรรมรัติน์  โชควััฒนา (ติ่อ) กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 40 แห่ง

กีรรมกีารผ้้อำานวัยกีาร และ กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

ประธานกีรรมกีารบุริหาร 2562 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. อีสเทิร์น ไอ.ซ้ี.ซ้ี. 

24  มีนาคม  2542 2559 - 2562 กีรรมกีาร บุจ. อีสเทิร์น ไอ.ซ้ี.ซ้ี.

2542 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เนชั�นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ด์ิเนชั�น

2543 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ.ไทยอรุซ้

2548 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เนชั�นแนล แลบุบุอราทอรีส์   บุจ. แคน

และ บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

2549 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินทนิลเชียงใหม่

2553 - ปัจจุบุัน  กีรรมกีาร บุจ. เพนส์ มาร์เกี็ติติิ�ง แอนด์์ ด์ิสทริบุิวัชั�น

2557 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. Canchana International Co., Ltd.

2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์์)  บุจ. ซ้ันแอนด์์แซ้นด์์

และ บุจ. โคราชวััฒนา 

2559 - ปัจจุบุัน  กีรรมกีาร บุจ. โชควััฒนา

2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. กีบุินทร์พัฒนกีิจ  และ บุจ. มหาราชพฤกีษั์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 

เอีกสารแนบ 1



192
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

3. ด์ร. ธีระพงษั์  วัิกีิติเศิรษัฐ 76 ปริญญาเอกี สาขาเศิรษัฐศิาสติร์ DAP, DCP, ACP, - ไม่มี - - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 2 แห่ง 

  กีรรมกีารอิสระและ     มหาวัิทยาลัย WEST VIRGINIA  FND,  QFR 2559 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารอิสระและกีรรมกีารติรวัจสอบุ บุมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวัอร์

  ประธานกีรรมกีารติรวัจสอบุ     สหรัฐอเมริกีา กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 1 แห่ง

  26 เมษัายน 2542            2534 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารอิสระ บุจ. เบุทเติอร์เวัย์ (ประเทศิไทย)

ตำำาแหน่งบริหารในสถืาบันบัณฑิิตำพััฒินบริหารศึาสตำร์

2527 - 2528 รองคณ์บุด์ีคณ์ะพัฒนากีารเศิรษัฐกีิจ

2528 - 2529 คณ์บุด์ีคณ์ะพัฒนากีารเศิรษัฐกีิจ

2529 - 2534 รองอธิกีารบุด์ีฝ่่ายวัิชากีาร

2538 - 2540 กีรรมกีารสภาวัิชากีาร

2544 - 2545 กีรรมกีารสภาสถาบุันบุัณ์ฑิิติพัฒนบุริหารศิาสติร์

ปัจจุบุัน ศิาสติราจารย์ คณ์ะพัฒนากีารเศิรษัฐกีิจ สถาบุันบุัณ์ฑิิติพัฒนบุริหารศิาสติร์

ตำำาแหน่งสำาคัญอี่�น

2529 - 2534 กีรรมกีารในคณ์ะอนุกีรรมกีารพิจารณ์านโยบุายพลังงาน

2534 กีรรมกีารในคณ์ะอนุกีรรมกีารวัางแผนพลังงานในแผนพัฒนาเศิรษัฐกีิจและ

สังคม ฉบุับุที� 7

การดำารงตำำาแหน่งใดๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

4. นายอมร    อัศิวัานันท์ 74 - ปริญญาโท สาขาบุริหารธุรกีิจ DAP, FGP - ไม่มี - - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 4 แห่ง

กีรรมกีารอิสระ และ     มหาวัิทยาลัยโบุวั์ลิ�งกีรีน 2545 -ปัจจุบุัน   กีรรมกีารติรวัจสอบุ บุมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ด์ีด์ีบุี

กีรรมกีารติรวัจสอบุ   สหรัฐอเมริกีา 2548 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารบุริษััท กีรรมกีารอิสระ กีรรมกีารบุริหารควัามเสี�ยง   

26 พฤษัภาคม 2542 - ปริญญาติรี บุัญชีบุัณ์ฑิิติ ประธานกีรรมกีารสรรหาและค่าติอบุแทน บุมจ. กีรุงเทพโสภณ์

  จุฬาลงกีรณ์์มหาวัิทยาลัย 2560 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารติรวัจสอบุ บุมจ. เอส แอนด์์ เจ อินเติอร์เนชั�นแนล เอนเติอร์ไพรส์

2564 -ปัจจุบุัน ที�ปรึกีษัา บุมจ. สหโคเจน (ชลบุุรี)

2545 - 2564 กีรรมกีารติรวัจสอบุ บุมจ. สหโคเจน (ชลบุุรี)

กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 1 แห่ง

2535 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารอิสระ  บุจ. บุีเอ็นเอช เมด์ิเคิลเซ้็นเติอร์   

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม
รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 

เอีกสารแนบ 1



193
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

5. นายนพพร  พงษั์เวัช 75 - ปริญญาโท สาขาเศิรษัฐศิาสติร์ DAP, DCP, - ไม่มี - - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 2 แห่ง

กีรรมกีารอิสระ และ Oregon State University ACP, ITG 2553 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีารติรวัจสอบุ บุมจ. สหพัฒนาอินเติอร์โฮลด์ิ�ง

กีรรมกีารติรวัจสอบุ สหรัฐอเมริกีา 2548 - 2564 ประธานกีรรมกีารติรวัจสอบุ และกีรรมกีารสรรหาและกีำาหนด์ค่าติอบุแทน

27 เมษัายน 2558 - ปริญญาติรี สาขาเศิรษัฐศิาสติร์ บุมจ. สหโคเจน (ชลบุุรี)

University of Oregon สหรัฐอเมริกีา กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวน 2 แห่ง

2558 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. สหเอเชียแปซ้ิฟิค

2561 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. ศิรีราชา เอวัิเอชั�น

 การดำารงตำำาแหน่งใดๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

6. ด์ร. อนุชิติ  อนุชิติานุกี้ล 51 - Ph.D. Computer Science DCP, EDP - ไม่มี - - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน  4 แห่ง

กีรรมกีารอิสระ และ Stanford University, CA สหรัฐอเมริกีา TEPCot, SIBA 2563 - ปัจจุบุัน รองกีรรมกีารผ้้จัด์กีารใหญ่ ที�ปรึกีษัาประธานเจ้าหน้าที�บุริหาร 

กีรรมกีารติรวัจสอบุ - MSCS Computer Science ธนาคารเกีียรติินาคินภัทร จำากีัด์  (มหาชน)  

9  เมษัายน  2563 Stanford University, CA 2556 - 2563 รองกีรรมกีารผ้้จัด์กีารใหญ่ (ประธานสายงานกีลยุทธ์รายย่อย

สหรัฐอเมริกีา และนวััติกีรรม) ธนาคารเกีียรติินาคินภัทร จำากีัด์ (มหาชน)

- ปริญญาโท 2559 -  ปัจจุบุน กีรรมกีารบุริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำากีด์ (มหาชน)  

  สาขาบุริหารธุรกีิจมหาบุัณ์ฑิิติ 2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ. อักีษัร เอ็ด์ด์้เคชั�น

  จุฬาลงกีรณ์์มหาวัิทยาลัย 2563 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารติรวัจสอบุ บุมจ. ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล

 - ปริญญาโท 2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร อนุกีรรมกีารควัามเสี�ยง บุมจ. ด์ับุบุลิวัเอชเอ คอร์ปอเรชั�น

 สาขาวัิศิวักีรรมศิาสติรบุัณ์ฑิิติ กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 5 แห่ง

 (เกีียรติินิยมอันด์ับุ 1) 2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. บุี ซ้ิสเท็ม 

 จุฬาลงกีรณ์์มหาวัิทยาลัย กีรรมกีาร บุจ. โฟร์เกีิ�ล (ประเทศิไทย)

ประธานกีรรมกีาร บุจ. เซ้็ท เวันเจอร์ โฮลด์ิ�ง (SVH)

กีรรมกีาร บุจ. เคเคพี ได์ม์ 

พ.ย. 2563 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. อาร์คิเทคท้รา

มี.ค. 2563 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารติรวัจสอบุ บุจ. อาร์คิเทคท้รา

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

6.  ด์ร. อนุชิติ  อนุชิติานุกี้ล (ติ่อ) กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท - ไม่มี -

กีรรมกีารอิสระ และ หน่วยงานราชื่การ

กีรรมกีารติรวัจสอบุ 2564 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร เทคโนโลยีสารสนเทศิ ติลาด์หลักีทรัพย์แห่งประเทศิไทย

9  เมษัายน  2563 ประธานกีรรมกีาร กีองทุนคุ้มครองผ้้ลงทุนในหลักีทรัพย์ (SIPF)

ติำาแหน่งบุริหารในกีระทรวังด์ิจิทัลเพื�อเศิรษัฐกีิจและสังคม

2563 - ปัจจุบุัน อนุกีรรมกีารมาติรฐานเเละกีารกีำากีับุด์้เเลภายใติ้คณ์ะกีรรมกีารธุรกีรรม

อิเล็กีทรอนิกีส์

อนุกีรรมกีารยุทธศิาสติร์และกีารส่งเสริมภายใติ้คณ์ะกีรรมกีารธุรกีรรมอิเล็กีทรอนิกีส์

กีรรมกีารผ้้ทรงคุณ์วัุฒิด์้านวัิทยากีารคอมพิวัเติอร์ของคณ์ะกีรรมกีาร

ธุรกีรรมอิเล็กีทรอนิกีส์

กีรมสรรพากีร

2561 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารในคณ์ะกีรรมกีารขับุเคลื�อนกีรมสรรพากีรส้่กีารเป็นกีรมสรรพากีรด์ิจิทัล

2563 - ปัจจุบุัน ที�ปรึกีษัาคณ์ะทำางานส่งเสริมสภาพคล่องในกีารประกีอบุธุรกีิจด์้วัย

เอกีสารภาษัีอิเล็กีทรอนิกีส์

2563 - ปัจจุบุัน ที�ปรึกีษัา สภาด์ิจิทัลเพื�อเศิรษัฐกีิจและสังคมแห่งประเทศิไทย

2563 - ปัจจุบุัน ที�ปรึกีษัา คณ์ะอนุกีรรมกีารด์้านเทคโนโลยี คณ์ะกีรรมกีารกีำากีับุหลักีทรัพย์

และติลาด์หลักีทรัพย์ (กี.ล.ติ.)

2564 - ปัจจุบุัน อนุกีรรมกีารสำานักีงานส่งเสริมวัิสาหกีิจขนาด์กีลางและขนาด์ย่อม  

คณ์ะอนุกีรรมกีารพัฒนาฐานข้อม้ลและระบุบุสารสนเทศิ Big Data / Master Data

ติำาแหน่งบุริหารในสำานักีงานคณ์ะกีรรมกีารนโยบุายรัฐวัิสาหกีิจ

2561 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารในคณ์ะกีรรมกีารขับุเคลื�อนและบุริหารจัด์กีารข้อม้ลขนาด์ใหญ่

(Big Data) กีระทรวังกีารคลัง

2561 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้ทรงคุณ์วัุฒิ คณ์ะกีรรมกีารคุ้มครองข้อม้ลเครด์ิติ

2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้ทรงคุณ์วัุฒิ คณ์ะกีรรมกีารกีองทุนส่งเสริมกีารพัฒนาติลาด์ทุน (CMDF)

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

6.  ด์ร. อนุชิติ อนุชิติานุกี้ล (ติ่อ) 2560 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้ทรงคุณ์วัุฒิในคณ์ะกีรรมกีารนโยบุายกีารให้เอกีชนร่วัม

กีรรมกีารอิสระ และ ลงทุนในกีิจกีารของรัฐ (PPP)  

กีรรมกีารติรวัจสอบุ 2562 - ปัจจุบุัน อนุกีรรมกีารกีำากีับุด์้แลกีารประเมินผลกีารพัฒนาองค์กีรของรัฐวัิสาหกีิจ

9  เมษัายน  2563 ด์้านกีารพัฒนาเทคโนโลยีด์ิจิทัล และด์้านกีารจัด์กีารควัามร้้และนวััติกีรรม

ตำำาแหน่งในอีดีตำ

2559 - 2562 กีรรมกีารขับุเคลื�อนติามแผนยุทธศิาสติร์ (National e-Payment)   

สำานักีนายกีรัฐมนติรี

2560 - 2562 ที�ปรึกีษัาคณ์ะกีรรมกีารพัฒนาระบุบุกีารพิส้จน์และยืนยันติัวัตินทาง

ด์ิจิทัล กีระทรวังด์ิจิทัลเพื�อเศิรษัฐกีิจและสังคม

2561 - 2562 กีรรมกีาร และกีรรมกีารติรวัจสอบุ ติลาด์หลักีทรัพย์แห่งประเทศิไทย

2561 - 2564 กีรรมกีาร บุมจ. บุางจากี คอร์ปอเรชั�น

การดำารงตำำาแหน่งใดๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

*7.  นายสมพล ชัยสิริโรจน์ 65   ปริญญาโท ศิิลปศิาสติร์ DAP, DCP 0.022 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 1 แห่ง

กีรรมกีาร     มหาวัิทยาลัยโอไฮโอ 2552 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ.ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล

     29  กีันยายน  2552   สหรัฐอเมริกีา 2561 - ปัจจุบุัน ที�ปรึกีษัาฝ่่ายธุรกีิจ  บุมจ. ธน้ลักีษัณ์์ 

2533 - 2559 ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย W บุมจ. ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล

กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 6 แห่ง

กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. แคน

2543 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. ซ้ันแอนด์์แซ้นด์์

2546 - 2562 ประธานกีรรมกีาร บุจ. แคน

2536 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. โคราชวััฒนา

2538 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ปากีนำ�าโพวััฒนา

2539 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อีสเทิร์น ไอ.ซ้ี.ซ้ี.และ บุจ. มหาราชพฤกีษั์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1



196
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

*8. นางสาวัมัญชุสา  ธีรพงษัพิพัฒน์ 64 ปริญญาติรี ศิิลปศิาสติร์ ACPG, DCP 0.004 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 1 แห่ง

กีรรมกีาร และ (รัฐศิาสติร์) มหาวัิทยาลัยรามคำาแหง กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 5 แห่ง

ผ้้อำานวัยกีารฝ่ายสำานักีงานบุริษัท กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

     25 เมษัายน 2559 2543 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ.เทรน ไทม์ เทสติ์ และ บุจ.ซ้ัน แอนด์์ แซ้นด์์

2554 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อีสเทิร์น ไอ.ซ้ี.ซ้ี.

2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ปากีนำ�าโพวััฒนา

2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. แคน

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

*9.  นางกีอบุสุข   แสงสวััสด์ิ� 61   ปริญญาติรี นิติิศิาสติร์บุัณ์ฑิิติ DCP 0.0005 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 1 แห่ง

กีรรมกีาร   มหาวัิทยาลัยรามคำาแหง กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 3 แห่ง

25 เมษัายน  2559   กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

2542 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. วัีระ ลอวั์ ออฟฟิส  

2557 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ด์ับุเบุิ�ลย้ บุี อาร์ อี

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

*10. ด์ร. สุรัติน์  วังศิ์รัตินภัสสร 56 - ปริญญาโท วัิศิวักีรรมศิาสติร์ DAP, DCP, ITG 0.007 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 2 แห่ง

กีรรมกีาร และผ้้อำานวัยกีารฝ่าย- (คอมพิวัเติอร์) 2557 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ. แพนเอเซ้ียฟุติแวัร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศิ   มหาวัิทยาลัยอัสสัมชัญ กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 4 แห่ง

1 พฤษัภาคม 2556 - ปริญญาเอกี กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

  สาขาบุริหารธุรกีิจกีารจัด์กีาร 2554 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ.ไหมทอง

Nova Southeastern University 2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อีสเทิร์น ไอ.ซ้.ซ้.

  สหรัฐอเมริกีา 2559 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ไทเกีอร์ ด์ิสทริบุิวัชั�น แอนด์์ โลจิสติิคส์  

2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. แคน

กีารด์ำารงติำาแหน่งใด์ๆ ในกีิจกีารหรือองค์กีรอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกีระทบุกีับุกีารอุทิศิเวัลาอย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1



197
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

11. นางชัยลด์า ติันติิเวัชกีุล 45   ปริญญาติรี คณ์ะเศิรษัฐศิาสติร์ DAP, RCL 0.029  - หลานของ บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 3 แห่ง

กีรรมกีาร   มหาวัิทยาลัยธรรมศิาสติร์   นายบุุญเกีียรติิ  2560 - ปัจจุบุัน รองกีรรมกีารผ้้อำานวัยกีารและผ้้อำานวัยกีารฝ่ายกีารเงิน 

22 เมษัายน 2562 ปริญญาโท สาขากีารค้า   โชควััฒนา บุมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ด์ีด์ีบุี

และนโยบุายระหวั่างประเทศิ 2557 - 2560  กีรรมกีารผ้้จัด์กีาร บุมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ด์ีด์ีบุี

  มหาวัิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกีา 2563 - ปัจจุบุัน รองกีรรมกีารผ้้อำานวัยกีาร บุมจ. สหพัฒนพิบุ้ล

2558 - 2563 กีรรมกีาร บุมจ. สหพัฒนพิบุ้ล

2560 - 2563      ผ้้อำานวัยกีารฝ่่ายกีารติลาด์ บุมจ. สหพัฒนพิบุ้ล 

2554 - 2560 ผ้้ช่วัยผ้้อำานวัยกีารฝ่่ายกีารติลาด์ บุมจ. สหพัฒนพิบุ้ล 

กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 13 แห่ง

กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

                           - ไม่มี -

กีารด์ำารงติำาแหน่งใด์ๆ ในกีิจกีารหรือองค์กีรอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกีระทบุกีับุกีารอุทิศิเวัลาอย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

12. นายวัิริทธิ�พล  ชัยถาวัรเสถียร 51 ปริญญาโท บุริหารธุรกีิจ - ไม่มี - - ไม่มี - - สามีของ บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 2 แห่ง

    กีรรมกีาร   มหาวัิทยาลัย คลีฟแลนด์์สเติท   นางกีิติยาภรณ์์ 2563 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้จัด์กีาร บุมจ. ประชาอาภรณ์์

 และผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย I   สหรัฐอเมริกีา   ชัยถาวัรเสถียร 2559 - 2563 กีรรมกีาร บุมจ. ประชาอาภรณ์์

    26 เมษัายน 2564   ปริญญาติรี บุริหารธุรกีิจ - บุุติรเขยของ กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 9 แห่ง

  มหาวัิทยาลัย เคนทักีกีี สหรัฐอเมริกี   นายบุุญเกีียรติิ กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

  โชควััฒนา 2562 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. ปากีนำ�าโพวััฒนา  

2558 - 2562 กรรมการ บจ. ปากน้ำำ�าโพวััฒน้ำา  

2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. แคน

2559 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. โคราชวััฒนา  

2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินทนิลเชียงใหม่

กีารด์ำารงติำาแหน่งใด์ๆ ในกีิจกีารหรือองค์กีรอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกีระทบุกีับุกีารอุทิศิเวัลาอย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1



198
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

13.  นางนงลักีษัณ์์  เติชะบุุญเอนกี 67 - ปริญญาติรี คณ์ะนิเทศิศิาสติร์ DAP - ไม่มี - - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน   - ไม่มี - 

 ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย  M, O   จุฬาลงกีรณ์์มหาวัิทยาลัย กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 3 แห่ง

1 กีันยายน 2548 - ปริญญาติรี บุริหารธุรกีิจ     กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

  (กีารติลาด์) 2556 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้จัด์กีาร บุจ. เอส อาร์ พี นานาไซ้

  มหาวัิทยาลัยรามคำาแหง 2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

14.  นายณ์ัฐพัฒน์  เพ็ชรรัตินาภรณ์์ 63   ปริญญาติรี บุัญชี DCP 0.003 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน  - ไม่มี - 

   ผ้้อำานวัยกีารฝ่่ายบุริหารกีารขาย   มหาวัิทยาลัยกีรุงเทพ กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 16 แห่ง

    7 กีรกีฎาคม  2564 กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

2563 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

2542 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. วัีระ ลอวั์  ออฟฟิส

2543 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินทนิล เชียงใหม่ และ บุจ. ซ้ันแอนด์์แซ้นด์์

กีรรมกีาร บุจ. อีสเทิร์น ไอ.ซ้ี.ซ้ี. และ บุจ. ปากีนำ�าโพวััฒนา

2544 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. สุขทรรศิน์

2554 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ไหมทอง

2557 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้จัด์กีาร บุจ. ด์ับุเบุิ�ลย้ บุี อาร์ อี

2561 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. เซ้นติิเมนทัล (ประเทศิไทย)

2563 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. มหาราชพฤกีษั์ บุจ. โคราชวััฒนา

2564 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ.  แคน

2563 - 2564 กีรรมกีาร บุจ.  แคน

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1



199
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

15.  นางรมิด์า รัสเซ้ลล์ มณ์ีเสถียร 53 - ปริญญาโท คณ์ะนิเทศิศิาสติร์ FSD, TLP 7, DCP 0.003 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน  - ไม่มี -

 ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย B สาขาสื�อสารมวัลชน กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 9 แห่ง

 25 พฤษัภาคม 2553 จุฬาลงกีรณ์์มหาวัิทยาลัย กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

- ปริญญาติรี บุริหารธุรกีิจ 2554 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารผ้้จัด์กีาร บุจ. ไหมทอง

  มหาวัิทยาลัยอัสสัมชัญ 2546 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. สุขทรรศิน์

2556 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ช้อปโกีลบุอล (ประเทศิไทย)

2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. โคราชวััฒนา

2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ปากีนำ�าโพวััฒนา และ บุจ. มหาราชพฤกีษั์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

16. นางบุุษับุง มิ�งขวััญยืน 56   ปริญญาติรี วัิทยาศิาสติร์บุัณ์ฑิิติ - ไม่มี - 0.0002 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน  - ไม่มี - 

  ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย H   สาขาจุลชีวัวัิทยา กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 2 แห่ง

  1 พฤษัภาคม 2558   จุฬาลงกีรณ์์มหาวัิทยาลัย กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

  2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ซ้ันแอนด์์แซ้นด์์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

17. นายคณ์ิศิร สุยะนันทน์ 77 - ปริญญาโท เศิรษัฐศิาสติร์ - ไม่มี - 0.0001 - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน  - ไม่มี - 

ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย A (กีารเงินกีารธนาคาร) กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 1 แห่ง

1 มิถุนายน 2553 Northeastern University กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

Boston Mass. สหรัฐอเมริกีา 2557 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ด์ับุเบุิ�ลย้ บุี แอล พี

- ปริญญาติรี เศิรษัฐศิาสติร์ 2552 - 2560 กีรรมกีารที�ปรึกีษัา บุจ.อินเติอร์เนชั�นแนล เลทเธอร์แฟชั�น

  มหาวัิทยาลัยธรรมศิาสติร์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 O

ne Report)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

18. นางกีิติยาภรณ์์ ชัยถาวัรเสถียร 47 ปริญญาติรี บุริหารธุรกีิจ DCP 2.06 - บุุติรของ บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 1 แห่ง

ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย  D มหาวัิทยาลัยอัสสัมชัญ   นายบุุญเกีียรติิ 2563 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ. ประชาอาภรณ์์

24 พฤษัภาคม 2554   โชควััฒนา     กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 13 แห่ง

- ภรรยาของ กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท

  นายวัริทธิ�พล 2562 - ปัจจุบุัน ประธานกีรรมกีาร บุจ. มหาราชพฤกีษั์

  ชัยถาวัรเสถียร 2542 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. วัีระ ลอวั์ ออฟฟิส

2546 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. สุขทรรศิน์

2558 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินทนิลเชียงใหม่

ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. เอช แอนด์์ บุี อินเติอร์เท็กีซ้์ และ

บุจ. อินเติอร์เนชั�นแนล แลบุบุอราทอรีส์

2560 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. เบุทเติอร์เวัย์ (ประเทศิไทย)

2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

 19. นายสวััสด์ิ� โพธิ�สินสมวังศิ์ 54 - ปริญญาโท บุริหารธุรกีิจ - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน  - ไม่มี - 

     ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย W   มหาวัิทยาลัยอัสสัมชัญ กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน)  - ไม่มี -    

     1 พฤศิจิกีายน 2557 - ปริญญาติรี บุริหารธุรกีิจ กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท  - ไม่มี -    

มหาวัิทยาลัยอัสสัมชัญ 2553 - 2557 กีรรมกีารผ้้จัด์กีาร บุจ. สวัารอฟสกีี�  (ประเทศิไทย)

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่�อี - สกุล /ตำำาแหน่ง /วันที�ได�รับแตำงตำ�ง
 อีายุ

( ปี )**
คุณวุฒิิทางการศึึกษัา

การอีบรม
บทบาทหน�าที�
และทักษัะ

การเปี็นกรรมการ

สัดส่วนการถือีหุ�น
ในบริษััท 

ณ 31 ธ.ค. 64
*** (%)

ความสัมพัันธ์
ทางครอีบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้้�บริหาร

ปีระสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีีย�อีนหลัง

ชื่่วงเวลา ตำำาแหน่ง / บริษััท

 20. นายฐิติิภ้มิ โชควััฒนา 44 ปริญญาติรี สาขาวัิทยาศิาสติร์ - ไม่มี - 0.50 - หลานของ บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 1 แห่ง 

     ผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย X คอมพิวัเติอร์ Seattle University   นายบุุญเกีียรติิ 2562 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุมจ. โอซ้ีซ้ี

  1 กีันยายน 2561 สหรัฐอเมริกีา   โชควัฒนา กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 5 แห่ง

- น้องชายของ กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท 

  นายธรรมรัติน์ 2561 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เนชั�นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ด์ิเนชั�น  

  โชควัฒนา 2561 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. พริ�งส์ (ประเทศิไทย)  

2563 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. ไทเกีอร์ ด์ิสทริบุิวัชั�น แอนด์์ โลจิสติิคส์

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

21. นายโยธิน  สุวัรรณ์เกีษัร์ 49 - ปริญญาโท DAP, - ไม่มี - - ไม่มี - บริษััทจดทะเบียน จำานวัน 1 แห่ง

รักีษัากีารผ้้อำานวัยกีารฝ่่าย   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศิ Successful 2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีารบุริหาร  บุมจ. ไอ.ซ้ี.ซ้ี. อินเติอร์เนชั�นแนล

สนับุสนุนธุรกีิจ และ     มหาวัิทยาลัยพระจอมเกีล้าธนบุุรี Formulation & กิจการอี่�น (ที�ไม่ใชื่่บริษััทจดทะเบียน) จำานวัน 1 แห่ง   

  รองผ้้อำานวัยกีารฝ่่ายเทคโนโลยี    Execution The กิจการที�แข่งขัน / คล�ายคลึงกัน / เกี�ยวเน่�อีงกับธุรกิจขอีงบริษััท  

สารสนเทศิ Strategy 2016 2564 - ปัจจุบุัน กีรรมกีาร บุจ. อินเติอร์เซ้้าท์

21 พฤษัภาคม  2564

การดำารงตำำาแหน่งใด ๆ ในกิจการหร่อีอีงค์กรอี่�นในปีีที�ผู้่านมาที�มีผู้ลกระทบกับการอีุทิศึเวลาอีย่างมีนัยสำาคัญ - ไม่มี -

1.1  รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจควบคุม

รายละเอีียดขอีงกรรมการบริษััท  ผู้้�บริหาร  และผู้้�มีอีำานาจควบคุม 
เอีกสารแนบ 1


