บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 - หนา 1

บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

ประวัติกรรมการและผูบริหาร บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจําตัวประชาชน
นาย เอกพล พงศสถาพร

อายุ
(ป)
51

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท MBA (Finance &
Marketing), Kellog School of
Management, Northwestern
University, USA

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท

-

-

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification
Program จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุนที่ 141/2554
- Certified Internal Auditor (CIA) with
Certificate of Honor by The Institute
of Internal Audit (USA)
รศ.ดร. รุธิร พนมยงค

47

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
(Ph.D.) International Logistics,
Cardiff Business School, Cardiff
University, Wales, United Kingdom
- ปริญญาโท Maitrise en Droit des
Affaires Internationales (L.L.M.
International Business Law),
Universite de Paris I, PantheonSorbonne, France

-

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2557 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ

บมจ. ไวส โลจิสติกส

ใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบ
วงจร

2555 – ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ

บมจ. ทิปโกฟูดส จํากัด

ผูผลิตบรรจุกระปองน้ําสับปะรดเขมขนและ
ผลไมรวม

2555 – ปจจุบัน

กรรมการ

บจก. ทิปโก ไบโอเท็ค

วิจัยและพัฒนาขยายสายพันธุพืช

2555 – ปจจุบัน

กรรมการ

บจก. ทิปโก รีเทค

คาปลีก เครื่องดื่มและอาหาร

2555 – ปจจุบัน

กรรมการ

บจก. ทิปโก เอฟแอนดบี

ผูผลิตและผูคาสงน้ําผลไม น้ําแรธรรมชาติ

2552 – 2555

กรรมการผูจัดการ

บมจ. ไทยฟลม อินดัสตรี่

ผูผลิตและผูสงออกคาปลีกคาและคาสง BOPP
FILM CPP FILM

2549 – 2555

กรรมการผูจัดการ

บมจ. ไทยคอปเปอร อินดัสตรี่

ผูสงออกและผูผลิตทองแดง

2557 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไวส โลจิสติกส
และกรรมการอิสระ

ใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบ
วงจร

2544 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ. ซีออยล จํากัด

ขายน้ํามันและปโตรเคมี

2553

ที่ปรึกษา

Association of South East
Asian Nations (ASEAN) on
“ASEAN Strategic
Transport Action Plan
2011-2015”

วางแผนกลยุทธพัฒนาการขนสงของสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(ASEAN)

เอกสารแนบ 1 - หนา 2

บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจําตัวประชาชน

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี Licence en Droit
International (L.L.B. International
Law), Universite de Paris I,
Pantheon-Sorbonne, France
- ผานการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยรุนที่ 44/2548
- ผานการอบรม Audit Committee
Program จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุนที่ 13/2549
- หลักสูตร Director Certification Program
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุนที่ 103/2551

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2549 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ

บจก. เจริญสิน พร็อพเพอรตี้

หองพักใหเชา/บริการ น้ํา ไฟ ขายอาคาร
พาณิชย

2548 – 2554

กรรมการอิสระ

บมจ. อีเทอรนิตี้ แกรนด โลจิ
สติคส

บริการขนสงและขนถายสินคา บริการนําของ
ออกจากทาเรือและใหเชารถขนสง

2538 – ปจจุบัน

ที่ปรึกษา

United Nations Economics
and Social Commission for
Asia and the Pacific (UNESCAP): transport division
in Bangkok

โครงการพัฒนาการขนสง UN-ESCAP

2536 – ปจจุบัน

อาจารย

คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหวางประเทศ โลจิสติกส
และการขนสง

สถาบันการศึกษา

2539 – ปจจุบัน

กรรมการ

บจก. ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร

รับออกแบบ ตกแตงภายในและสิ่งพิมพ

เอกสารแนบ 1 - หนา 3

บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจําตัวประชาชน
นาย วิชัย แซเซียว

อายุ
(ป)
47

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท

-

-

- ผานการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่
111/2014
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษี
อากร) (Graduate Diploma, Taxation)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รุนที่ 2
- Training in Accounting Course of
Continuing Professional
Development Program
นาย เจริญเกียรติ หุตะนานันทะ

64

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

-

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2557 – ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

บมจ. ไวส โลจิสติกส

ใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบ
วงจร

2556 – ปจจุบัน

ที่ปรึกษา

กลุมบริษัทศรีไทยใหม

บริการใหเชาที่ดินและอาคาร

2555 – ปจจุบัน

Chief Financial Officer/
กรรมการ

บจก. ไทรทัน

รับจางผลิตภาพยนตรโฆษณา

2555 – ปจจุบัน

ผูจัดการฝายการเงินและ
บัญชี

บจก. ไทรทัน ฟลม

ผลิตภาพยนตร

2555 – ปจจุบัน

ผูจัดการฝายการเงินและ
บัญชี

บจก. ไทรทัน – เอ็กซ

ผลิตรายการทีวี สารคดี

2548 - ปจจุบัน

หุนสวน

Trinity Auditor Office

สํานักงานบัญชี

2557 – ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

บมจ. ไวส โลจิสติกส

ใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบ
วงจร

2545 – 2555

รองประธานฝายโลจิสติกส

บจก. ยูแทคไทย

บริการผลิตชิ้นสวน อุปกรณอิเล็คทรอนิคส

- ผานการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่
111/2014

เอกสารแนบ 1 - หนา 4

บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจําตัวประชาชน

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
นางอารยา คงสุนทร

49

- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภรรยา
นายชูเดช คงสุนทร

25.66 %

- ปริญญาตรี: บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- ผานการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยรุนที่
181/2013
- Mini Master of Information Technology,
Faculty of Information Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang
นายชูเดช คงสุนทร

50

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต
สาขาพาณิชนาวี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ผานการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยรุนที่
SEC2014

สามี
นางอารยา คงสุนทร

18.16 %

2557 – ปจจุบัน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

บมจ. ไวส โลจิสติกส

ใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบ
วงจร

2549 – ปจจุบัน

กรรมการ

บจก. ซันเอ็กซเพรส (ประเทศ
ไทย)

ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
โดยเนนใหบริการรับจัดการขนสงทางอากาศ

2536 - 2557

กรรมการผูจัดการ

บจก. ไวสเฟรทเซอรวิสเซส
(ประเทศไทย)

ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
โดยเนนใหบริการรับจัดการขนสงทางเรือ

2549 – 2556

กรรมการผูจัดการ

บจก. พร็อมทเฟรท แอนด
โลจิสติคส

นายหนาตัวแทนรับจัดการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ

2551 – 2556

กรรมการผูจัดการ

บจก. ไวส โลจิสติกส

นายหนาตัวแทนรับจัดการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ

2557 – ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ ฝาย
พัฒนาธุรกิจ

บมจ. ไวส โลจิสติกส

ใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบ
วงจร

2549 – ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ

บจก. ซันเอ็กซเพรส (ประเทศ
ไทย)

ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
โดยเนนใหบริการรับจัดการขนสงทางอากาศ

2549 - 2557

กรรมการบริหาร

บจก. ไวสเฟรทเซอรวิสเซส
(ประเทศไทย)

ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
โดยเนนใหบริการรับจัดการขนสงทางเรือ

เอกสารแนบ 1 - หนา 5

บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

นางสาวพรไพเราะ ตันติกุล
สุนทร

อายุ
(ป)
49

41

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร สาขา
ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- ผานการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยรุนที่
SEC/2014
- ผานการอบรม SME ADVANCED รุนที่ 1

นองสาว
นางอารยา คงสุนทร

- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

นองสาว
นางอารยา คงสุนทร

- ผานการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยรุนที่
111/2014
นางสาวสมใจ ปุราชะโก

40

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิ
สติกส มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท
11.14 %

7.72 %

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2557 – ปจจุบัน

กรรมการ /
กรรมการผูจัดการ ฝาย
ปฏิบัติการและสนับสนุน

บมจ. ไวส โลจิสติกส

ใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบ
วงจร

2537 - 2557

กรรมการ / ผูจัดการทั่วไป

บจก. ไวสเฟรทเซอรวิสเซส
(ประเทศไทย))

ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
โดยเนนใหบริการรับจัดการขนสงทางเรือ

2557 – ปจจุบัน

กรรมการ

บมจ. ไวส โลจิสติกส

ใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบ
วงจร

2545 – ปจจุบัน

กรรมการ/ผูจัดการทั่วไป

บจก. ซันเอ็กซเพรส (ประเทศ
ไทย)

ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
โดยเนนใหบริการรับจัดการขนสงทางอากาศ

2558 – ปจจุบัน

ผูจัดการฝายขายและ
การตลาด

บมจ. ไวส โลจิสติกส

ใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบ
วงจร

2540 – 2557

รองผูจัดการฝายขายและ
การตลาด

บจก. ไวสเฟรทเซอรวิสเซส
(ประเทศไทย)

ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
โดยเนนใหบริการรับจัดการขนสงทางเรือ

- ประกาศนียบัตร ผูชํานาญการศุลกากร
ลําดับที่ 1856

เอกสารแนบ 1 - หนา 6

บริษัท ไวส โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจําตัวประชาชน
นายราม ตันติกุลสุนทร

อายุ
(ป)
44

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ประกาศนียบัตร โรงเรียนธุรกิจการ
ขนสงและการคาระหวางประเทศ
(ITBS)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
นองสาว
นางอารยา คงสุนทร

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท
1.94 %

40

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
(MBA) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ชวงเวลา
2558 – ปจจุบัน
2549 – 2557

- ประกาศนียบัตร ผูชํานาญการศุลกากร
ลําดับที่ 981
นางสาวบุศรินทร ตวนชะเอม

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

2556 - 255
-

-

2558 – ปจจุบัน
2545 - 2557

- ปริญญาตรี เศษรฐศาสตร สาขาเศษฐ
ศาสตรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เอกสารแนบ 1 - หนา 7

ตําแหนง
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
ใน Eastern Standard
Airport Manager
รองผูจัดการทั่วไป
สํานักงานทาเรือแหลมฉบัง
ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน
รองผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน

ชื่อหนวยงาน / บริษัท
บมจ. ไวส โลจิสติกส
บจก. พร็อมทเฟรทแอนดโลจิ
สติคส
บจก. ไวสเฟรทเซอรวิสเซส
(ประเทศไทย)
บมจ. ไวส โลจิสติกส
บจก. ไวสเฟรทเซอรวิส
(ประเทศไทย)

ประเภทธุรกิจ
ใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบ
วงจร
นายหนาตัวแทนรับจัดการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ
ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
โดยเนนใหบริการรับจัดการขนสงทางเรือ
ใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศแบบครบ
วงจร
ใหบริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
โดยเนนใหบริการรับจัดการขนสงทางเรือ

