แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท มีดังนี ้
1.1
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
1. นายวุฒิพงษ์
โมฬีชาติ
ประธานกรรมการ
23 เม.ย. 2555

กรรมการ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

อายุ
(ปี )

68

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร โรงเรี ยนการไปรษณีย์และ
โทรคมนาคม
- หลักสูตร Director Certification Program: DCP
รุ่นที่ 130/2010 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรต่อต้ านทุจริ ตสาหรับผู้บริ หาร AntiCorruption for Executive Program: ACEP รุ่นที่
15/2015 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program Update:
DCPU รุ่นที่ 3/2015 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
กรรมการและ
ช่ วงเวลา
(%)
ผู้บริหาร
2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2552 – 2558
2555 – 2558
2551 – 2557
2553 – 2556

ประสบการณ์ การทางาน
5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง / ชื่อหน่ วยงาน
ประธานกรรมการตรวจสอบบมจ. ทริ พเพิล ไอ โลจิสติกส์
ประธานกรรมการ บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้ นท์
ประธานกรรมการ บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
ประธานกรรมการ บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชัน่
ที่ปรึกษา บลจ. เอ็ม เอฟ ซี
คณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
คณะกรรมการ บริ ษัท แอลโซล่าร์ 1 จากัด
คณะกรรมการฝ่ ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จากัด

หน้ ำ 114

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

2. นายอานวย
ทองสถิตย์
รองประธานกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ
14 พ.ย. 2559

64

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
กรรมการและ
ช่ วงเวลา
(%)
ผู้บริหาร
2559 – ปั จจุบนั
- ปริ ญญาโท สาขาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
2559 – ปั จจุบนั
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
2558 – ปั จจุบนั
พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
2558 – ปั จจุบนั
- Post Grad. Cert. Alternative Energy,
2558 – ปั จจุบนั
University of Florida, USA
- Cert. Senior Executive Fellows, Harvard University, USA
2558 – ปั จจุบนั
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง รุ่น 44 สถาบันพัฒนา
2556 – ปั จจุบนั
ข้ าราชการพลเรื อน
2556 – ปั จจุบนั
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49 วิทยาลัย
2556 – ปั จจุบนั
ป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบริ หารงานพัฒนาท้ องถิ่นที่ยงั่ ยืน
รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้ า
2555 – 2558
- หลักสูตรการบริ หารความมัน่ คงระดับสูง รุ่น 3
2555 – 2556
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-หลักสูตร Director Certification Program: DCP รุ่นที่
201/2015 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ การทางาน
5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง / ชื่อหน่ วยงาน
รองประธานกรรมการบมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการตรวจสอบบมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการตรวจสอบบริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบบริ ษัท ไอที กรี น จากัด
กรรมาธิ การด้ านการปฏิรูปพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ
กรรมการ สถาบันบริ หารกองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน)
กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิง่ แวดล้ อม
กรรมการ ศูนย์อนุรักษ์ พลังงานแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ วิ ท ยาลัย พลัง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กรรมการ บริ ษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจากัด
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน

หน้ ำ 115

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

3.นายดล เหตระกูล
กรรมการ/
25 เม.ย. 2554

35

- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 2 (วธอ.2)
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP
รุ่นที่ 224/2016 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

4. นายกังวาล
กุศลธรรมรัตน์
กรรมการ
23 เม.ย. 2555

55

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการปฏิบตั ิการจิตวิทยาฝ่ ายอานวยการ
โดยสถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP
รุ่นที่ 35/2003 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Chairman รุ่นที่ 8/2003 โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เอกสำรแนบ 1

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
กรรมการและ
ช่ วงเวลา
(%)
ผู้บริหาร
6.787
2560 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ การทางาน
5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง / ชื่อหน่ วยงาน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารบมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
ประธานกรรมการบมจ. ไอที กรี น
กรรมการบมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2553 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริษัท อร่อยทัว่ หล้ าฟ้าดิน จากัด
2555 – 2557 ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม

5.721

-

2529 – ปั จจุบนั กรรมการบมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2553 – ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2553 – 2556 รองประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2551 – 2553 รองประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่การตลาด
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2548 – 2551 รองประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (ร่วม)
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2529 – 2550 ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่สารสนเทศ
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
หน้ ำ 116

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

4. นายกังวาล
กุศลธรรมรัตน์
(ต่อจากหน้ าที่แล้ ว)

5. ดร.จิตรเกษม
งามนิล
กรรมการ
18 เม.ย. 2559

50

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผู้บริหาร
-

- หลักสูตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง รุ่นที่ 2/2011 โดยวิทยาลัยการยุตธิ รรมทาง
ปกครอง (บยป.) สานักศาลปกครอง
- หลักสูตรต่อต้ านทุจริ ตสาหรับผู้บริหาร (Anti-Corruption
for Executive Program: ACEP) รุ่นที่ 8/2013 โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 18 โดยสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.)
- ปริ ญญาเอก Ph.D. (IC Design), DIC จาก
Imperial College London, the University of
London
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- หลักสูตร Director Certification Program: DCP
รุ่นที่ 107 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

-

ประสบการณ์ การทางาน
5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2556 – 2556

ตาแหน่ ง / ชื่อหน่ วยงาน
ประธานกรรมการบมจ. ทุง่ คาฮาเบอร์

2559 – ปั จจุบนั กรรมการบมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอร์ เรชัน่
2558 – ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม
บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอร์ เรชัน่
2557 – ปั จจุบนั อนุกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ด้ านโทรคมนาคม คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลกาปฏิบตั งิ านกสทช. (กตป.) และผู้เชี่ยวชาญ
2550 – ปั จจุบนั ผู้ดาเนินรายการวิทยุ Techno for Life และรายการบ้ านเขา
เมืองเรา สถานีวิทยุ อสมท. FM 99MHz.
2548 – ปั จจุบนั คณะกรรมการวิชาการ การแข่งขันหุน่ ยนต์ ABU Robocon
ชิงชนะเลิศประเทศไทย บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน) และ
สถาบันส่งเสริ มเทคโนโลยีไทยญี่ปนุ่ และอาจารย์ที่ปรึกษาทีม
หุน่ ยนต์ประเทศไทยในการแข่งขันชิงแชมป์ ระดับนานาชาติ
หน้ ำ 117

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

5. ดร.จิตรเกษม
งามนิล
(ต่อจากหน้ าที่แล้ ว)

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
ประสบการณ์ การทางาน
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
5 ปี ย้ อนหลัง
ในบริษัท
กรรมการและ
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง / ชื่อหน่ วยงาน
(%)
ผู้บริหาร
บริ ษัทไทย (IOD)
2547 – ปั จจุบนั ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรปริ ญญาเอก ปริ ญญามหาบัณฑิต
- หลักสูตร Financial Statements for Directors:
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ า
FSD โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คุณทหารลาดกระบัง และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(IOD)
2544 – ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ หาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและ
- หลักสูตร หลักการจัดการด้ านการเงินสาหรับ
อิเล็กทรอนิกส์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IEEE Thailand
ผู้บริ หาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Section)สภาวิศวกร
- หลักสูตร การเป็ นนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและ
2554 – 2556 กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บมจ. อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริง
ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 - 2555 คณะกรรมการบริ หารและก่อตัง้ สมาคมวิชาการไฟฟ้า
- หลักสูตร การพัฒนานักบริ หารระดับสูง
อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ (ECTI)
มหาวิทยาลัย รุ่น 14 (นบม.) โดยสานักงาน
2554
คณะอนุกรรมการมาตรฐาน กทช. สานักงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
2554
ทีป่ รึกษา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะทางานการสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครอง
ผู้บริ โภค
2547 - 2553 คณะอนุกรรมการและคณะทางานทดสอบความรู้ผ้ ขู อรับ
ใบอนุญาตใหม่ ระดับภาคีวศิ วกร ปี 2552 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สภาวิศวกร
หน้ ำ 118

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
6. นายนที
กิตติวิทย์เชาวกุล
กรรมการ
23 เม.ย. 2555

7. นายวัชรา
ตันตริ ยานนท์
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
14 พ.ย. 2559

อายุ
(ปี )

48

58

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตร CFO รุ่น 2 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP
รุ่นที่ 180/2013 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรต่อต้ านทุจริ ตสาหรับผู้บริ หาร (AntiCorruption for Executive Program: ACEP) รุ่นที่
8/2013 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- ปริ ญญาโท Master of Science in Management
Administration Northrop University, California
USA
- หลักสูตร Director Certification Program: DCP
รุ่น 94/2550 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program: ACP รุ่น
41/2255 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ การทางาน
5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง / ชื่อหน่ วยงาน

2553 – 2560
2552 – 2559

2537 – 2543

กรรมการ บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่

2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2559 – 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการบมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการบมจ. เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์
ประธานกรรมการบมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย
ประธานกรรมการบมจ. อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป
กรรมการบมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
กรรมการบริษัท ธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด
ที่ปรึกษาสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประธานกรรมการบมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2544 – 2550

-

-

หน้ ำ 119

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
7. นายวัชรา
ตันตริ ยานนท์
(ต่อจากหน้ าที่แล้ ว)
8. นายเอกวัฒน์
พิริยะวรสกุล
กรรมการตรวจสอบ
14 พ.ย. 2559

อายุ
(ปี )

36

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริ ญญาโท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน-เมดิสนั , ประเทศสหรัฐอเมริ กา
(Master of Legal Institutions (M.L.I.))
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP
รุ่นที่ 224/2016 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผู้บริหาร
-

-

-

ประสบการณ์ การทางาน
5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง / ชื่อหน่ วยงาน

2556 – 2559
2553 – 2556
2552 – 2558
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2553 – 2557
2552 – 2553

กรรมการบริษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
กรรมการบมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด
กรรมการ ธนาคารออมสิน
กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการสรรหาฯ บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรี น
กรรมการบริ ษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการบริษัท อีเอส เคาน์เซล จากัด
Associate บริ ษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลีย่ มส์ (ไทยแลนด์) จากัด
Contract and Negotiation Specialist
บริ ษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จากัด
Associate บริ ษัท เดอะ ลีจิสท์ จากัด

2548 – 2552
หมายเหตุ

เอกสำรแนบ 1

1. กรรมการผู้มีอานาจลงนามได้ แก่ ลาดับที่ 3, 4, 6 โดย 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน มีลาดับที่ 4 เป็ นหลัก และประทับตราสาคัญบริษัท
2. สัดส่วนการถือหุ้นได้ นบั รวมหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้ วย
3. ดร.จิตรเกษม งามนิล กรรมการลาดับที่ 5 เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติการประชุมผู้ถือหุ้น 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559
4. นายอานวย ทองสถิตย์ นายวัชรา ตันตริ ยานนท์ และนายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล กรรมการลาดับที่ 2, 7, 8 เข้ าดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
หน้ ำ 120

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 5 ท่าน มีรายชื่อและประวัติ ดังต่อไปนี ้
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
9. นายธนา
เบญจาทิกลุ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาฯ
22 เม.ย. 2556

อายุ
(ปี )

59

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาโท นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
รุ่นที่ 6 โดยวิทยาลัยการยุติธรรม สานักงานศาล
ยุติธรรม
- หลักสูตรบริ หารกระบวนการยุตธิ รรมเชิงรุก แบบ
บูรณาการ รุ่น 1 โดยกระทรวงยุตธิ รรม
- หลักสูตรผู้บริ หารกับการพิทกั ษ์ สทิ ธิมนุษยชน รุ่น 1
โดยสานักงานอัยการสูงสุด
- หลักสูตรพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
สาหรับผู้บริ หารพรรคการเมือง รุ่นที่ 2 โดยสถาบัน
พระปกเกล้ าฯ
- หลักสูตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง รุ่นที่ 2 โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทาง
ปกครอง สานักศาลปกครอง

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
ประสบการณ์ การทางาน
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
5 ปี ย้ อนหลัง
ในบริษัท
กรรมการและ
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง / ชื่อหน่ วยงาน
(%)
ผู้บริหาร
2525 – ปั จจุบนั ประกอบวิชาชีพทนายความ
มีความเชี่ยวชาญ คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
2541 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การบริ ษัท สานักกฎหมาย ธนา เบญจาทิกลุ จากัด
2556 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2556 – 2559 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2552 – 2554 กรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริ โภค สานักนายกรัฐมนตรี

หน้ ำ 121

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

นายธนา
เบญจาทิกลุ
(ต่อจากหน้ าที่แล้ ว)

10. พลเอกสิริณฏั ฐ์
กาแหงฤทธิรงค์
รองประธานกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาฯ
25 เม.ย. 2554

70

11. นายพลเชษฐ์
ลิขิตธนสมบัติ
กรรมการ
22 เม.ย. 2556

50

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผู้บริหาร
-

- หลักสูตรการบริ หารการยุติธรรมระดับสูง (ยธส.)
รุ่นที่ 3 โดยกระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP
รุ่นที่ 172/2013 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 17 โดยสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.)
- วทบ.ทบ. โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า (จปร.)
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่
22/2004 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

-

-

-

ประสบการณ์ การทางาน
5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง / ชื่อหน่ วยงาน

2544 – ปั จจุบนั ผู้ทรงคุณวุฒิพเิ ศษ (อัตรา พล.อ) กองบัญชาการทหารสูงสุด
สานักงานรองผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด
2556 – 2559 รองประธานกรรมการ บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2556 – 2559 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2546 – 2559 กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2540 – 2543 รองผู้บญ
ั ชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
(ผู้เชี่ยวชาญงานด้ านการข่าวและงานก่อสร้ าง)
2556 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด
2557 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี จากัด
2557 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริ หารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จากัด
2556 – 2559 กรรมการบริษัท บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
หน้ ำ 122

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

นายพลเชษฐ์
ลิขิตธนสมบัติ
(ต่อจากหน้ าที่แล้ ว)

12. พลเอกเชาวฤทธิ์
ประภาจิตร์
กรรมการตรวจสอบ
22 เม.ย. 2556
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คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 49
โดยกระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP
รุ่นที่ 70/2006 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs:
ACP รุ่นที่ 12/2013 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.)
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า รุ่นที่ 25
- หลักสูตรชันนายร้
้
อยเหล่าทหารราบ รุ่นที่ 55
- หลักสูตรชันนายพั
้
นเหล่าทหารราบ รุ่นที่ 40
- โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจา รุ่นที่ 64

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผู้บริหาร
-

-

-

ประสบการณ์ การทางาน
5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2553 – 2553
2551 - 2552

ตาแหน่ ง / ชื่อหน่ วยงาน
รองผู้อานวยการ องค์การคลังสินค้ า
กรรมการบริ หารกิจการ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้

2558 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์
2555 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษาพิเศษ บก.ทท. และผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และความมัน่ คง
ศูนย์บญ
ั ชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
หน้ ำ 123

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

พลเอกเชาวฤทธิ์
ประภาจิตร์
(ต่อจากหน้ าที่แล้ ว)
13. นายสุวรรณ
ดาเนินทอง
กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ /
27 เม.ย. 2558

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ รุ่นที่ 49
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตัง้
ระดับสูง รุ่นที่ 1
69
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- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบัน

บัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program: DAP
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program: DCP
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น
ที่ 6 โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
สานักงานศาลยุติธรรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผู้บริหาร
-

-

-

ประสบการณ์ การทางาน
5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง / ชื่อหน่ วยงาน

2556 – 2559
2554 – 2555
2553 – 2554
2552 – 2553
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2558 – 2559
2546 – 2551

กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
ผู้บญ
ั ชาการการศูนย์รักษาความปลอดภัย
ผู้บญ
ั ชาการศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านการก่อการร้ ายสากล
จเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
กรรมการบริษัท บริ ษัท อีสเทิร์น เอเนอร์ จี ้ พลัส จากัด
กรรมการบริษัท บริ ษัท วิฟ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
กรรมการบริษัท บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
กรรมการบริษัท บริ ษัท นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
สานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว.)
ประธานกรรมการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ผู้บริ หารสายงาน สานักกรรมการผู้จดั การ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

2549 – 2550
2550

หน้ ำ 124

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

1.2

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

14.นายธนาวุธ
สุวรรณหิรัญ
รองประธานหน่วยธุรกิจ
ผลิตซ ้าซอฟต์แวร์

49

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี

15.นายชาตรี
ชาตรีกลุ
รองประธานหน่วยธุรกิจ
ระบบวิทยุและโทรทัศน์
กระจายเสียง

62

- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา

เอกสำรแนบ 1

ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า เจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาสือ่ สาร
โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
ประสบการณ์ การทางาน
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
5 ปี ย้ อนหลัง
ในบริษัท
กรรมการและ
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง / ชื่อหน่ วยงาน
(%)
ผู้บริหาร
2545 – ปั จจุบนั รองประธานหน่วยธุรกิจผลิตซ ้าซอฟต์แวร์
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2549 – 2552 ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารจัดการ
บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2541 – 2544 ผู้จดั การหน่วยผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนลรี เสริชคอร์ ปอเรชัน่
2539 – 2540 ผู้จดั การฝ่ ายผลิต บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริช คอร์ ปอเรชัน่
2556 – ปั จจุบนั รองประธานหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
2553 – 2556 ผู้อานวยการ พัฒนาธุรกิจ ดิจิตอลทีวี
บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชัน่ เอเชีย จากัด
2544-2549 ผู้อานวยการฝ่ ายวิศวกรรมระบบ บริ ษัทยูไนเต็ดคอมมูนเิ คชัน่
อินดัสตรี จากัด มหาชน (UCOM)และ (UTEL)
2539-2543 ผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส บริ ษัทเอเซียแอนคอมมูนเิ คชัน่
เน็ตเวอร์ ค ( ABCN)
2536-2539 ผู้อานวยการฝ่ ายวิศวกรรม บริ ษัทชินวัตรแซทเทิลไลท์(ไทยคม )
และแซทเทิลไล้ ท์เซอร์ วิส
2523-2536 วิศวกรควบคุมอุปกรณ์สอื่ สาร โครงการทางทหารให้ กบั อเมริ กนั และไทย
หน้ ำ 125

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

1.3 เลขานุการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล /
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ตาแหน่ ง/
(ปี )
ประวัติการอบรม
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
16. นางสาวณัชชา
รัตนจิตบรรจง
เลขานุการบริ ษัท /
เลขานุการคณะกรรมการ
1 ส.ค. 2551

32
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สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
ประสบการณ์ การทางาน
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
5 ปี ย้ อนหลัง
ในบริษัท
กรรมการและ
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง / ชื่อหน่ วยงาน
(%)
ผู้บริหาร
- ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2559 – ปั จจุบนั เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
(สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ)
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 – ปั จจุบนั เลขานุการบริ ษัท บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาการ
2551 – ปั จจุบนั เลขานุการคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ ) มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
- ประกาศนียบัตร IEEE Certificate: The
2555 – ปั จจุบนั เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
International Conference on Computer Science
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
and Information Technology: ICCSIT รุ่นที่
2550 – ปั จจุบนั เลขานุการประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
2/2009 มหาวิทยาลัย Beijing Technology and
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
Business University เมืองปั กกิ่ง ประเทศจีน
2551 – ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ ายบริ หาร บมจ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
- หลักสูตร Corporate Secretary Development
2550 – 2556 เลขานุการรองประธานกรรมการ
Program รุ่นที่ 17/2008 โดยสมาคมบริษัทจด
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
ทะเบียนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2551 – 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
Secretary: FPCS รุ่นที่ 19/2008 โดยชมรมเลขานุการ
2551 – 2553 เลขานุการประธานเจ้ าหน้ าที่การตลาด
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที2่ 6/2013
2550 – 2551 เลขานุการประธานเจ้ าหน้ าที่สารสนเทศ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
บมจ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่
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ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

นางสาวณัชชา
รัตนจิตบรรจง
(ต่อจากหน้ าที่แล้ ว)

เอกสำรแนบ 1

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่
11/2013 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 54/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการต่อต้ านทุจริ ต (Anti-Corruption: The
Practical Guide: ACPG) รุ่นที่ 7/2013
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรสูค่ วามเป็ นนายที่สมบูรณ์แบบ: The Boss
รุ่นที่ 80 โดยสถาบันการบริ หารและจิตวิทยา (MPI)
- หลักสูตรจิตวิทยาการบริ หาร: Management
Psychology รุ่นที่ 9 โดยสถาบันการบริ หารและ
จิตวิทยา (MPI)
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่
107/2014 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ การทางาน
5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง / ชื่อหน่ วยงาน
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2. หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
บริ ษัทได้ กาหนดให้ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหน้ าที่ตามกฎหมาย ดังนี ้
2.1
จัดทาและเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี ้
1) ทะเบียนกรรมการ
2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษัท
3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.2
เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้
2.3
ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี ้ยังมีหน้ าที่อื่นที่บริ ษัท และคณะกรรมการบริ ษัท มอบหมาย ดังนี ้
2.4
2.5
2.6
2.7

เอกสำรแนบ 1

ทาหน้ าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่ ากับดูแลและ
สาธารณชน ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย
หน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท
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