บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ
เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั ฯ
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง
นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ
กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
(กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพัน
บริษทั ฯ ตำมทีก่ ำหนดในหนังสือ
รับรอง)
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
18 กุมภำพันธ์ 2549)

อายุ
(ปี )
39

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญำโท คณะ
Engineering
Management สำขำ
Engineering and
Technology
Management, The
George Washington
University ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำตรี คณะ
วิศวกรรมศำสตร์
สำขำวิชำวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
ระยะเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
ั บนั
26.11
น้องชำยของ 2547 - ปจจุ
นำงสำว
อมรพรรณ
บัณฑิตกฤษดำ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมกำร ประธำน บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และ อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
ประธำน
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร
คณะกรรมกำรบริหำร

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ออโต้ลอจิค
จำกัด

ั บนั
2545 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เบญจพรแลนด์ ธุรกิจจัดหำทีด่ นิ และลงทุนใน
จำกัด
อำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ
เพือ่ ให้เช่ำ

ั บนั
2545 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ดำต้ำเซฟ
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำร
และข้อมูล

ั บนั
2545 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไดนำมิค ไอที
โซลูชนส์
ั ่ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพือ่
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ส่งออกและกำรนำเข้ำอย่ำงครบ
วงจร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 1

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
- หลักสูตร CEDI –
Babson Entrepreneurial
Leadership Program
จำก Babson College รัฐ
แมสซำชูเซตส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- หลักสูตรไทยกับ
ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน รุ่นที่ 4 สถำบัน
พระปกเกล้ำ
- หลักสูตรกำรบริหำร
เศรษฐกิจสำธำรณะ
สำหรับนักบริหำรระดับสูง
รุ่นที่ 9 สถำบัน
พระปกเกล้ำ
- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
86/2007

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2545 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินเตอร์ ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
เนชันแนล
่
มูฟเวอรส์ ประเทศและต่ำงประเทศ
จำกัด

ั บนั
2547 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
ทรำนสปอร์ต จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเซีย จำกัด

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำเพือ่ ให้
แปซิฟิค แลนด์ จำกัด บุคคลภำยนอกเช่ำ

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจพีเค โคลด์
สโตเรจ จำกัด

ั บนั
2549 – ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินเตอร์ ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกำ
(ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ) จำกัด

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินโดไช ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
น่ำ มูฟเวอร์ส จำกัด ประเทศเวียดนำม
(ประเทศเวียดนำม)

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 2

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท บริษทั อื่น
จำกัด (สิงคโปร์)

2558 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั JCM Logistics ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
and Warehousing
บริษทั อื่น
Private จำกัด
(สิงคโปร์)

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั EM Logistics
& Warehousing
Private จำกัด
(สิงคโปร์)

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเชีย โลจิสติกส์
(กัมพูชำ) จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

2556 - 2557

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
แปซิฟิค จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2553 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ทำฟ่ำ แอลไล
แอนซ์ โลจิสติกส์
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำร รับจ้ำงขนส่งและ
ขนถ่ำยสินค้ำและคนโดยสำร ทัง้
ทำงบก ทำงน้ำ ทำงอำกำศ ทัง้

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 3

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ
ภำยในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ

นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ 39
กรรมกำร และผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
ฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล(กรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงนำมผูกพันบริษทั ฯ ตำมที่
กำหนดในหนังสือรับรอง)
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
26 พฤศจิกำยน 2553)

- ปริญญำโท คณะกำร
จัดกำรมหำบัณฑิต สำขำ
Enterpreneurship
management
มหำวิทยำลัยมหิดล
วิทยำลัยนำนำชำติ
- ปริญญำตรี คณะ
บริหำรธุรกิจ สำขำ
กำรเงินกำรธนำคำร
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
75/2006

7.19

ั บนั
2553 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั แหลมฉบัง วี
เอสพีพ ี จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ

ั บนั
2549 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั โฟร์ วินด์
อินดัสเทรียล จำกัด

ธุรกิจให้บริกำร นำเข้ำส่งออก
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ในรถยนต์

ั บนั
พีส่ ำวของนำย 2547 - ปจจุ
ชวนินทร์ บัณฑิต
กฤษดำ

กรรมกำร และ
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
ฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล (มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ออโต้ลอจิค
จำกัด

ั บนั
2547 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เบญจพรแลนด์ ธุรกิจจัดหำทีด่ นิ และลงทุนใน
จำกัด
อำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ
เพือ่ ให้เช่ำ

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพือ่
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ส่งออกและกำรนำเข้ำอย่ำงครบ
วงจร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 4

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2547 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ดำต้ำเซฟ
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำร
และข้อมูล

ั บนั
2547 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไดนำมิค ไอที
โซลูชนส์
ั ่ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ั บนั
2549 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินเตอร์ ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
เนชันแนล
่
มูฟเวอรส์ ประเทศและต่ำงประเทศ
จำกัด

ั บนั
2549 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
ทรำนสปอร์ต จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเซีย จำกัด

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำเพือ่ ให้
แปซิฟิค แลนด์ จำกัด บุคคลภำยนอกเช่ำ

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจพีเค โคลด์
สโตเรจ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

2556 - 2557

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
แปซิฟิค จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 5

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล/
อายุ
การถือหุ้น ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
ตาแหน่ ง
(ปี )
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
ระยะเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
ั บนั
นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ
49
11.40
คู่สมรสของนำง 2557 - ปจจุ
- ปริญญำตรี คณะ
อัจฉรำ นิมติ ร
บริหำรธุรกิจบัณฑิต
กรรมกำร รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
ั
ปญญำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ
บริหำร และประธำนคณะกรรมกำร
นทร์
บริหำรควำมเสีย่ ง
- Director Accreditation
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
2558 – ปจั จุบนั
Program (DAP) รุ่นที่
19 เมษำยน 2557)
107/2014
- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
195/2014

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมกำร รอง
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
บริหำร และประธำน (มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
กรรมกำร

บริษทั JCM Logistics ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
and Warehousing
บริษทั อื่น
Private จำกัด
(สิงคโปร์)

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั EM Logistics
& Warehousing
Private จำกัด
(สิงคโปร์)

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเชีย โลจิสติกส์
(กัมพูชำ) จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำเพือ่ ให้
แปซิฟิค แลนด์ จำกัด บุคคลภำยนอกเช่ำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 6

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจพีเค โคลด์
สโตเรจ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
แปซิฟิค จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั จำแพ็ค โฮลดิง้ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
จำกัด
บริษทั อื่น

2549 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั อินพอยท์วชิ นั ่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำอุปโภค
จำกัด
บริโภค - ค้ำส่ง

2547 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั แปซิฟิค โลจิ
สติกส์ โปร จำกัด

2546 – ปจั จุบนั

รองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

บริษทั โชคสมุทรมำรีน ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยอำหำร
จำกัด
ทะเลแปรรูป อำหำรทะเลแช่แข็ง
บริกำรห้องเย็นรับฝำกสินค้ำแช่
แข็ง

2538 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั แปซิฟิค ห้อง
เย็น จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 7

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
19 เมษำยน 2557)

อายุ
(ปี )
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- ปริญญำตรี คณะ
บริหำรธุรกิจบัณฑิต
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่
107/2014

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

11.40

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2552 - 2557

กรรมกำร

บริษทั แปซิฟิค ฟู้ด
โปร จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำร
ทะเล

2546 – 2556

กรรมกำร

บริษทั เพำเวอร์ฟรีส
เซอร์วสิ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ั บนั
คู่สมรสของนำยจิต 2557 - ปจจุ
ชัย นิมติ รปญั ญำ

กรรมกำร
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
กรรมกำรบริหำร และ อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
กรรมกำรบริหำร
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร
ควำมเสีย่ ง

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำเพือ่ ให้
แปซิฟิค แลนด์ จำกัด บุคคลภำยนอกเช่ำ

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจพีเค โคลด์
สโตเรจ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
แปซิฟิค จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั จำแพ็ค โฮลดิง้ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
จำกัด
บริษทั อื่น

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 8

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง และเลขำนุกำรบริษทั ฯ

อายุ
(ปี )

38
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- ปริญญำโท คณะ
Engineering
Management สำขำ
Engineering and

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

0.14

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2552 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั อินพอยท์วชิ นั ่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำอุปโภค
จำกัด
บริโภค - ค้ำส่ง

ั บนั
2550 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั แปซิฟิค ห้อง
เย็น จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2550 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั แปซิฟิค โลจิ
สติกส์ โปร จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ควบคุมอุณภูมแิ ช่เย็นและแช่แข็ง

ั บนั
2546 - ปจจุ

รองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

บริษทั โชคสมุทรมำรีน ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยอำหำร
จำกัด
ทะเลแปรรูป อำหำรทะเลแช่แข็ง
บริกำรห้องเย็นรับฝำกสินค้ำแช่
แข็ง

2546 - 2556

กรรมกำร

บริษทั เพำเวอร์ฟรีส
เซอร์วสิ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

2552 - 2557

กรรมกำร

บริษทั แปซิฟิค ฟู้ด
โปร จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรแปรรูปอำหำร
ทะเล

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง และ
เลขำนุกำรบริษทั ฯ

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 9

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
19 เมษำยน 2557)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
Technology
Management, The
George Washington
University ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

2551 - 2557

ผูจ้ ดั กำรทัวไป
่

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
Logistics) อย่ำงครบวงจร

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ออโต้ลอจิค
จำกัด

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เบญจพรแลนด์ ธุรกิจจัดหำทีด่ นิ และลงทุนใน
จำกัด
อำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ
เพือ่ ให้เช่ำ

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ดำต้ำเซฟ
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำร
และข้อมูล

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไดนำมิค ไอที
โซลูชนส์
ั ่ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินเตอร์ ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
เนชันแนล
่
มูฟเวอรส์ ประเทศและต่ำงประเทศ
จำกัด

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
ทรำนสปอร์ต จำกัด

- ปริญญำตรี คณะ
วิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
186/2014

ประเภทธุรกิ จ

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพือ่
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ส่งออกและกำรนำเข้ำอย่ำงครบ
วงจร

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 10

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร
กรรมกำรบริหำร ผูอ้ ำนวยกำร
อำวุโสฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
19 เมษำยน 2557)

อายุ
(ปี )

40
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- ปริญญำโท คณะกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัย
บูรพำ
- ปริญญำตรี คณะบัญชี
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ
ไทย

- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
187/2014

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

0.14

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเซีย จำกัด

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

ั บนั
2546 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
สินค้ำ

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำรบริหำร
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
ฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน (มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร
และกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง

2547 - 2557

ผูจ้ ดั กำรทัวไป
่
กำรเงินและบริหำร
สำนักงำน

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
Logistics) อย่ำงครบวงจร

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ออโต้ลอจิค
จำกัด

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เบญจพรแลนด์ ธุรกิจจัดหำทีด่ นิ และลงทุนใน
จำกัด
อำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ
เพือ่ ให้เช่ำ

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพือ่
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ส่งออกและกำรนำเข้ำอย่ำงครบ
วงจร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 11

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ดำต้ำเซฟ
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำร
และข้อมูล

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไดนำมิค ไอที
โซลูชนส์
ั ่ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินเตอร์ ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
เนชันแนล
่
มูฟเวอรส์ ประเทศและต่ำงประเทศ
จำกัด

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
ทรำนสปอร์ต จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเซีย จำกัด

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

ั บนั
2546 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
สินค้ำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 12

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง
นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล

อายุ
(ปี )
39

คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ ยพัฒนำ
ธุรกิจ และกรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ ง

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต สถำบัน
บัณฑิตบริหำรธุรกิจศศิ
นทร์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
19 เมษำยน 2557 และได้รบั
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรเมือ่ วันที่ 24
กุมภำพันธ์ 2558)

- Certificate of Supply
Chain Management,
Cranfield University
ประเทศสหรำชอำณำจักร
- ปริญญำโท คณะ
Economics & Finance,
University of
Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- Certificate of Maritime
and Logistics, Logistics
and Transportation
Institute, ประเทศสหรำช
อำณำจักร

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
ระยะเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
ั บนั
0.14
ไม่ม ี
2557 - ปจจุ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมกำร
บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
กรรมกำรบริหำร
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส (มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร
ฝำ่ ยพัฒนำธุรกิจ และ
กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง

ั บนั
2557 - ปจจุ

Managing Director

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเซีย จำกัด

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท บริษทั อื่น
จำกัด (สิงคโปร์)

2558 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั JCM Logistics ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
and Warehousing
บริษทั อื่น
Private จำกัด
(สิงคโปร์)

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั EM Logistics
& Warehousing
Private จำกัด
(สิงคโปร์)

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 13

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญำตรี คณะ
บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
- Certificate of Business
Administration,
Assumption
Commercial College
- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
191/2014

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี
เอเชีย โลจิสติกส์
(กัมพูชำ) จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำควบคุมอุณหภูมแิ ช่
เย็นและแช่แข็ง

2554 - 2557

Managing Director

Damco Logistics
Malaysia Sdn Bhd.

ธุรกิจตัวแทนผูร้ บั จัดกำรรับ
ขนส่งสินค้ำและตัวแทนออก
สินค้ำ

2552 - 2554

General Manager - Damco Logistics
Contract Logistics & (Thailand) Co., Ltd.
Business
Development

ธุรกิจตัวแทนผูร้ บั จัดกำรรับ
ขนส่งสินค้ำและตัวแทนออก
สินค้ำ

2549 - 2552

Regional Supply
Maersk Logistics
Chain Development Asia Pacific
Manager

ธุรกิจตัวแทนผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

2548 - 2549

Country Head of
Maersk Line
Logistics and
(Thailand) Co., Ltd.
Freight Forwarding
Division

ธุรกิจตัวแทนผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 14

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2547 - 2548

Senior Business
Maersk Line
Manager –
(Thailand) Co., Ltd.
Airfreight and Value
Added Services

ธุรกิจตัวแทนผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

2545 - 2546

Client Development Maersk Line
and Operation
(Thailand) Co., Ltd.
Manger –
Warehouse &
Distribution

ธุรกิจตัวแทนผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

2543 - 2545

Project Manager – Maersk Logistics
Container Freight India Pvt. Ltd.
Station &
Distribution Center

ธุรกิจตัวแทนผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

2540 - 2543

Executive Trainee

ธุรกิจตัวแทนผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ

Maersk Group
Thailand

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 15

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง
นำงสำวอรวรรณ วรนิจ
กรรมกำร
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
27 สิงหำคม 2536)

อายุ
(ปี )
48

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์
บัณฑิต (รัฐศำสตร์)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- Mini Master of
Management รุ่นที่ 3
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ
หำรศำสตร์
- Director Certificate
Program รุ่นที่ 84/2007

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
ระยะเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
ั บนั
4.61
ไม่ม ี
2536 - ปจจุ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั ออโต้ลอจิค
จำกัด

ั บนั
2542 – ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินเตอร์ ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกำ
(ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ) จำกัด

2557 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินโดไช ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
น่ำ มูฟเวอร์ส จำกัด ประเทศเวียดนำม
(ประเทศเวียดนำม)

ั บนั
2552 – ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค-นำกำ
มูฟเวอร์ส จำกัด
(ประเทศกัมพูชำ)

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพือ่
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ส่งออกและกำรนำเข้ำอย่ำงครบ
วงจร

ธุรกิจให้บริกำรขนย้ำยใน
ประเทศกัมพูชำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 16

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2532 – ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เจวีเค อินเตอร์ ธุรกิจให้บริกำรจัดเก็บและ
เนชันแนล
่
มูฟเวอรส์ บริหำรสินค้ำประเภทรถยนต์เพือ่
จำกัด
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ส่งออกและกำรนำเข้ำอย่ำงครบ
วงจร

ั บนั
2522 – ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เบญจพรแลนด์ ธุรกิจจัดหำทีด่ นิ และลงทุนใน
จำกัด
อำคำรสำนักงำนและคลังสินค้ำ
เพือ่ ให้เช่ำ

ั บนั
2534 – ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ดำต้ำเซฟ
จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรจัดกำรเอกสำร
และข้อมูล

2545 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั ไดนำมิค ไอที
โซลูชนส์
ั ่ จำกัด

ธุรกิจให้บริกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

2547 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
ทรำนสปอร์ต (ประเทศ
ไทย) จำกัด

2530 – ปจั จุบนั

กรรมกำร

บริษทั โฟร์วนิ ด์ อินดัส ธุรกิจให้บริกำร นำเข้ำส่งออก
เทรียล จำกัด
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ในรถยนต์

ั บนั
2540 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ทรัพย์พนู ทวี
จำกัด

ธุรกิจนำยหน้ำ และตัวแทน
กำรค้ำต่ำงๆ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 17

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล/
อายุ
การถือหุ้น ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
ตาแหน่ ง
(ปี )
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
ระยะเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
ั บนั
นำยวิเชฐ ตันติวำนิช
53
ไม่ม ี
ไม่ม ี
2557 - ปจจุ
- ปริญญำโท สำขำกำรเงิน
และกำรตลำด University
กรรมกำรอิสระ และประธำน
of Hartford Connecticut
กรรมกำรตรวจสอบ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ั บนั
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
2553 – ปจจุ
- ปริญญำตรี คณะ
25 กุมภำพันธ์ 2557)
เศรษฐศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
กำรเงินและกำรคลัง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ั บนั
2553 – ปจจุ
- Executive Leadership
Program จำก Nida Wharton รัฐ
เพนซิลวำเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- หลักสูตรผูบ้ ริหำร
ระดับสูง รุ่นที่ 1 สถำบัน
วิทยำกำรตลำดทุน
(วตท.)

ั บนั
2555 – ปจจุ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร

ประธำน
กรรมกำรบริหำร

สถำบันพัฒนำ
สถำนศึกษำ
ผูป้ ระกอบกำรเชิง
สร้ำงสรรค์
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

ทีป่ รึกษำ ตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (mai) รอง
ประธำน
คณะกรรมกำร
อำนวยกำร สถำบัน
วิทยำกำรตลำดทุน
(วตท.)

ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ผูช้ ่วยกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
จำกัด (มหำชน)
บริษทั อื่น

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 18

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

- หลักสูตร Certified
Financial Planner : CFP
รุ่นที่ 1 สมำคมนัก
วำงแผนกำรเงินไทย

ั บนั
2555- ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เคพีเอ็น อะคำ ธรุกจิ กำรเรียนกำรสอนด้ำน
เดมี จำกัด
ดนตรี

ั บนั
2555 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ซี เอ ซี จำกัด

- หลักสูตรผูบ้ ริหำรระดับสูง
ด้ำนกำรค้ำ และกำร
พำณิชย์ (TEPCoT) รุ่น
ที่ 3 สถำบันวิทยำกำร
กำรค้ำ

ั บนั
2555- ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ทศภำค จำกัด ธุรกิจให้บริกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์

ั บนั
2555- ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ ธุรกิจให้บริกำรทำงกำรตลำด
มำร์เก็ตติ้ง จำกัด

- หลักสูตร CEDI –
Babson Entrepreneurial
Leadership Program
จำก Babson College รัฐ
แมสซำชูเซตส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- Directors Certification
Program (DCP) รุ่นที่
2/2000

ั บนั
2555- ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จัดฝึกอบรมสัมมนำด้ำนวิชำกำร
เทรนนิ่ง จำกัด
และอืน่ ๆ

ั บนั
2555 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั บ้ำนเชียงแสน รับจ้ำงบริหำรรีสอร์ท เป็น
จำกัด
ผูจ้ ดั กำรผลประโยชน์ ดูแล
ผลประโยชน์และจัดกำร
ทรัพย์สนิ

ั บนั
2555 – ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ภัทรลิสซิง่
จำกัด (มหำชน)

ธุรกิจให้บริกำรเป็นศูนย์ขอ้ มูล
และธุรกิจ

ธุรกิจให้บริกำรให้เช่ำรถยนต์
กำรบริกำรให้เช่ำอุปกรณ์กำร
ขนส่งทำงน้ำ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 19

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2555 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส ธุรกิจให้บริกำรเกีย่ วกับสือ่
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
โฆษณำ กำรตลำด จัดจำหน่ำย
จำกัด (มหำชน)
ลิขสิทธิภำพยนตร์
จำหน่ ำยแผ่น
์
วีซดี ี ดีวดี ี และบลูเรย์ กำร
จำหน่ำยหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์
และกำรผลิตภำพยนตร์

ั บนั
2549 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เวอร์ตคิ ลั ลิง้ ค์ ธุรกิจเป็นตัวแทน ติดต่อธุรกิจ
จำกัด
เพือ่ ทำสัญญำหรือข้อตกลงกับ
ผูอ้ ่นื โดยได้รบั ค่ำตอบแทน

ั บนั
2557 - ปจจุ

กรรมกำร กรรมกำร บริษทั ธนำรักษ์พฒ
ั นำ
ตรวจสอบ กรรมกำร สินทรัพย์ จำกัด
ประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ธุรกิจจัดกำรทรัพย์สนิ ให้กบั
องค์กำรภำครัฐบำลขำยหรือโอน
ทรัพย์สนิ เพือ่ เป็นประกันให้กบั
นิตบิ ุคคลเฉพำะกิจ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 20

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง
นำยมังกร ธนสำรศิลป์
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
25 กุมภำพันธ์ 2557 และได้รบั
แต่งตัง้ เป็นกรรมกำรเมือ่ วันที่ 24
กุมภำพันธ์ 2558)

อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญำโท คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ
อุตสำหกำร Lamar
University Texas
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำโท คณะ
บริหำรธุรกิจ North
Texas State University
ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำตรี คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ
อุตสำหกำร จำก
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- วิทยำลัยป้องกัน
รำชอำณำจักร (วปอ.)
หลักสูตร ภำครัฐ ร่วม
เอกชน รุ่น 4212

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
ระยะเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
ั บนั
ไม่ม ี
ไม่ม ี
2525 - ปจจุ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมกำรบริหำร

บริษทั ไลอ้อน
(ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจผลิตผงซักฟอก

ั บนั
2557 - ปจจุ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร

ั บนั
2533 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั โชคธนสิน
จำกัด

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั โตโย ไซกัน
(ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก
เครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์

ั บนั
2532 - ปจจุ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริษทั ไทยซิลเิ กตเคมิ ธุรกิจผลิตและส่งออก Zeolite
คัล จำกัด

ั บนั
2553 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไทยโคบำชิ
จำกัด

ธุรกิจผลิตกล่องกระดำษ

ั บนั
2553 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ไทย คิวบิค
เทคโนโลยี่ จำกัด

ธุรกิจขำยสินค้ำ และรับจ้ำงทำ
ของ

ั บนั
2553 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั มอลเทน (ไทย ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยลูกบอล
แลนด์) จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 21

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Advanced Audit
Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 16/2014

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2553 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั มอลเท็นเอเซีย ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยชิน้ ส่วน
โพลิเมอร์ โปรดักส์
ยำนพำหนะทีท่ ำจำกยำงและ
จำกัด
พลำสติก

ั บนั
2532- ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ลิคโิ ทมิ
(ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจผลิตกล่องกระดำษลูกฟูก
ผลิตแผ่นกระดำษลูกฟูก

ั บนั
2523 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั สมบัตธิ นำ
จำกัด

ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ใน
บริษทั อื่น

ั บนั
2529 - ปจจุ

ประธำนกรรมกำร

บริษทั อีสเทิรน์ ซิลเิ กต ธุรกิจผลิตและขำยโซเดียมซิล ิ
จำกัด
เกต

ั บนั
2548 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั เอ็นเซฟเวอร์
จำกัด

ธุรกิจผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

ั บนั
2531- ปจจุ

รองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

บริษทั เอส.ที (ไทย
แลนด์) จำกัด

ธุรกิจผลิตถุงมือยำง และถุงมือ
พี.วี.ซี

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 22

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

สัดส่วน ความสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล/
อายุ
การถือหุ้น ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
ตาแหน่ ง
(ปี )
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
ระยะเวลา
(%)
ผูบ้ ริ หาร
ั บนั
นำยวิชญำ จำติกวณิช
50
ไม่ม ี
ไม่ม ี
2557 - ปจจุ
- ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์
สิง่ ทอ University of
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
Tennessee ประเทศ
ตรวจสอบ
สหรัฐอเมริกำ
ั บนั
2553 - ปจจุ
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
- Advanced Audit
25 กุมภำพันธ์ 2557)
Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 16/2014
ั บนั
2552 - ปจจุ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร

รองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

บริษทั ล็อกซเล่ย์
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลล
อปเม้นท์ จำกัด

ธุรกิจให้เช่ำและบริหำรจัดกำร
ด้ำนอสังหำริมทรัพย์และอืน่ ๆ
กำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำง

กรรมกำร

บริษทั สินเสือปำ่
จำกัด

ธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

ั บนั
2552 - ปจจุ

ทีป่ รึกษำ

บริษทั ล็อกซเล่ย์
จำกัด (มหำชน)

ธุรกิจรับจ้ำงก่อสร้ำงและขำย
วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ส่ง
สัญญำณและถ่ำยทอดสัญญำณ/
เครือข่ำยสัญญำณสือ่ สำร –
นำเข้ำส่งออก ค้ำปลีก ค้ำส่ง

ั บนั
2540 - ปจจุ

กรรมกำร

บริษทั ปรินดำ จำกัด
(มหำชน)

ธุรกิจขำยหินทรำย

ั บนั
2556 - ปจจุ

หุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ชัช ธุรกิจบริกำรบำรุงรักษำ และ
เกษม
ซ่อมแซมยำนพำหนะ

ั บนั
2545 - ปจจุ

กรรมกำร

บรัท เรนโบว์ออยล์
จำกัด

ธุรกิจขำยน้ำมันทุกชนิดทัง้
ภำยในและภำยนอกประเทศ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 23

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง

นำยวิชชุ สังกรธนกิจ
คณะกรรมกำรบริหำร
(ได้รบั กำรแต่งตัง้ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่
19 เมษำยน 2557)

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญำตรี คณะ
รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
- Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่
154/2011

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริ หาร

0.14

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2531 - ปจจุ

กรรมกำร

ั บนั
2557 - ปจจุ

คณะกรรมกำรบริหำร บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
(มหำชน)
Logistics) อย่ำงครบวงจร

2547 - 2557

ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ย
ปฏิบตั กิ ำร

บริษทั โรงโม่หนิ ดวง
ตะวัน จำกัด

ธุรกิจขำยหินก่อสร้ำง

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนโลจิ
อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด สติกส์ภำยในประเทศ (In-land
Logistics) อย่ำงครบวงจร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำที่ 24

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1.2 การดารงตาแหน่ งของกรรมการ และผูบ้ ริหารในบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I, II

I, II

I, II

I, II

II

II

I,II

I

I, III

x ,I, III

I, III

II

บริษทั ออโต้ลอจิค จำกัด

x, II

I

I

I

I

บริษทั เบญจพรแลนด์ จำกัด

x, II

I

I

I

I, II

บริษทั ดำต้ำเซฟ จำกัด

x, II

I

I

I

I, II

บริษทั ไดนำมิค ไอที โซลูชนส์
ั ่ จำกัด

x, II

I

I

I

I

บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอรส์
จำกัด

x, II

I

I

I

I, II

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี ทรำนสปอร์ต (ประเทศไทย)
จำกัด

x, II

I, II

I

I

I

I

I

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั ย่อย

บริษทั จำแพ็ค โฮลดิง้ จำกัด

x, II

I, II

บริษทั แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด

x, II

I, II

บริษทั แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จำกัด

x, II

I, II

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย จำกัด

x, II

I

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค จำกัด
บริษทั เจพีเค โคลด์สโตเรจ จำกัด

I

I

x, II

I, II

x, II

I, II

I, II

I

เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที่ 1

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั

1

2

3

4

5

6

7

8

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี แปซิฟิค แลนด์ จำกัด

I

I

x, II

I, II

บริษทั เจวีเค อินเตอร์เนชันแนล
่
มูฟเวอร์ส
(ประเทศสหรัฐอเมริกำ) จำกัด

I

I

บริษทั เจวีเค อินโดไชน่ำ มูฟเวอร์ส จำกัด
(ประเทศเวียดนำม)

I

I

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย โฮลดิง้ ไพรเวท
จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)

I

I

I, II

บริษทั JCM Logistics and Warehousing
Private จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)

I

I

I, II

9

10

11

12

บริ ษทั ร่วม
บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศ
กัมพูชำ)

I

บริษทั เจวีเค-นำกำ มูฟเวอร์ส จำกัด (ประเทศ
ติมอร์ตะวันออก)
บริษทั EM Logistics & Warehousing Private
จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)

I

I

I, II

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี เอเชีย โลจิสติกส์ (กัมพูชำ)
จำกัด

I

I

I, II

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
บริษทั โฟร์ วินด์ อินดัสเทรียล จำกัด

I

I

เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที่ 2

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั

1

3

4

บริษทั อินพอยท์วชิ นั ่ จำกัด

I

I

บริษทั โชคสมุทรมำรีน จำกัด

I

I

บริษทั ทำฟ่ำ แอลไลแอนซ์ โลจิสติกส์ จำกัด

I

บริษทั แหลมฉบัง วีเอสพีพ ี จำกัด

I

บริษทั ซีวำย โซลูชนั ่ จำกัด

2

5

6

I

I

7

8

9

10

11

12

บริษทั บิลฟิงเกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชัน่ จำกัด
บริษทั เบต้ำจี จำกัด
บริษทั ทรัพย์พนู ทวี จำกัด

I

บริษทั เคพีเอ็น อะคำเดมี จำกัด

I

บริษทั ซี เอ ซี จำกัด

I

บริษทั ทศภำค จำกัด

I

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติ้ง จำกัด

I

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด

I

บริษทั บ้ำนเชียงแสน จำกัด

I

บริษทั ภัทรลิสซิง่ จำกัด (มหำชน)

I

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
(มหำชน)

I

บริษทั เวอร์ตเิ คิล ลิง้ ค์ จำกัด

I

เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที่ 3

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั
บริษทั ธนำรักษ์พฒ
ั นำสินทรัพย์ จำกัด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I, III

บริษทั ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

I

บริษทั โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด

I

บริษทั ไทยโคบำชิ จำกัด

I

บริษทั ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ จำกัด

I

บริษทั มอลเทน (ประเทศไทย) จำกัด มหำชน

I

บริษทั มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

I

บริษทั เอ็นเซฟเวอร์ จำกัด

I

บริษทั โชคธนสิน จำกัด

I

บริษทั ไทยซิลเิ กตเคมิคลั จำกัด

I

บริษทั ลิคโิ ทมิ (ประเทศไทย) จำกัด

I

บริษทั เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด

I

บริษทั อีสเทิรน์ ซิลเิ กต จำกัด

x

บริษทั สมบัตธิ นำ จำกัด

I

บริษทั ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด

I

บริษทั สินเสือปำ่ จำกัด

I

บริษทั ปรินดำ จำกัด (มหำชน)

I

เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที่ 4

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดชัชเกษม

I

บริษทั เรนโบว์ออยล์ จำกัด

I

บริษทั โรงโม่หนิ ดวงตะวัน จำกัด

I

หมำยเหตุ (1)
x = ประธำนกรรมกำร

I

=

กรรมกำร

II

=

ผูบ้ ริหำร

III

=

12

กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ (2)
1

นำยชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดำ

8

นำงสำวอรวรรณ วรนิจ

2

นำงสำวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดำ

9

นำยวิเชฐ ตันติวำนิช

3

นำยจิตชัย นิมติ รปญั ญำ

10

นำยมังกร ธนสำรศิลป์

4

นำงอัจฉรำ นิมติ รปญั ญำ

11

นำยวิชญำ จำติกวณิช

5

นำยณัฐภูม ิ เปำวรัตน์

12

นำยวิชชุ สังกรธนกิจ

6

นำยพิสฏิ ฐ์ กิจวัฒนำถำวร

7

นำยธเนศ พิรยิ โ์ ยธินกุล

เอกสำรแนบ 1.2 หน้ำที่ 5

