บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 - หน้ า 1

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

ประวัตกิ รรมการและผู้บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจําตัวประชาชน
นาย เอกพล พงศ์ สถาพร

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญญาโท MBA (Finance &
Marketing), Kellog School of
Management, Northwestern
University, USA

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท

-

-

- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขา
เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification
Program จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย รุ่นที่ 141/2554
- Certified Internal Auditor (CIA) with
Certificate of Honor by The Institute
of Internal Audit (USA)
รศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์

47

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

-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2557 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษัท
และกรรมการอิสระ

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์

ให้ บริ การโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บมจ. ทิปโก้ ฟูดส์ จํากัด

ผู้ผลิตบรรจุกระป๋ องนํ ้าสับปะรดเข้ มข้ นและ
ผลไม้ รวม

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. ทิปโก้ ไบโอเท็ค

วิจยั และพัฒนาขยายสายพันธุ์พืช

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. ทิปโก้ รี เทค

ค้ าปลีก เครื่ องดื่มและอาหาร

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี

ผู้ผลิตและผู้ค้าส่งนํ ้าผลไม้ นํ ้าแร่ธรรมชาติ

2552 – 2555

กรรมการผู้จดั การ

บมจ. ไทยฟิ ล์ม อินดัสตรี่

ผู้ผลิตและผู้สง่ ออกค้ าปลีกค้ าและค้ าส่ง BOPP
FILM CPP FILM

2549 – 2555

กรรมการผู้จดั การ

บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่

ผู้สง่ ออกและผู้ผลิตทองแดง

2557 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์
และกรรมการอิสระ

ให้ บริ การโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร

2544 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ. ซีออยล์ จํากัด

ขายนํ ้ามันและปิ โตรเคมี

2553

ที่ปรึกษา

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

วางแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาการขนส่งของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN)

เอกสารแนบ 1 - หน้ า 2

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจําตัวประชาชน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญญาตรี Licence en Droit
International (L.L.B. International
Law), Universite de Paris I,
Pantheon-Sorbonne, France
- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทยรุ่ นที่ 44/2548
- ผ่านการอบรม Audit Committee
Program จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย รุ่นที่ 13/2549
- หลักสูตร Director Certification Program
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย รุ่นที่ 103/2551

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บจก. เจริ ญสิน พร็อพเพอร์ ตี ้

ห้ องพักให้ เช่า/บริ การ นํ ้า ไฟ ขายอาคาร
พาณิชย์

2548 – 2554

กรรมการอิสระ

บมจ. อีเทอร์ นิตี ้ แกรนด์ โลจิ
สติคส์

บริ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ า บริ การนําของ
ออกจากท่าเรื อและให้ เช่ารถขนส่ง

2538 – ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

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

โครงการพัฒนาการขนส่ง UN-ESCAP

2536 – ปั จจุบนั

อาจารย์

คณะพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โลจิสติกส์
และการขนส่ง

สถาบันการศึกษา

2539 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์

รับออกแบบ ตกแต่งภายในและสิ่งพิมพ์

เอกสารแนบ 1 - หน้ า 3

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจําตัวประชาชน
นาย วิชัย แซ่ เซียว

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท

-

-

- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย รุ่นที่
111/2014
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษี
อากร) (Graduate Diploma, Taxation)
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย รุ่นที่ 2
- Training in Accounting Course of
Continuing Professional
Development Program
นาย เจริญเกียรติ หุตะนานันทะ

64

- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อตุ สาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง

-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์

ให้ บริ การโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร

2556 – ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

กลุม่ บริ ษัทศรี ไทยใหม่

บริ การให้ เช่าที่ดินและอาคาร

2555 – ปั จจุบนั

Chief Financial Officer/
กรรมการ

บจก. ไทรทัน

รับจ้ างผลิตภาพยนตร์ โฆษณา

2555 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและ
บัญชี

บจก. ไทรทัน ฟิ ล์ม

ผลิตภาพยนตร์

2555 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและ
บัญชี

บจก. ไทรทัน – เอ็กซ์

ผลิตรายการทีวี สารคดี

2548 - ปั จจุบนั

หุ้นส่วน

Trinity Auditor Office

สํานักงานบัญชี

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์

ให้ บริ การโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร

2545 – 2555

รองประธานฝ่ ายโลจิสติกส์

บจก. ยูแทคไทย

บริ การผลิตชิ ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย รุ่นที่
111/2014

เอกสารแนบ 1 - หน้ า 4

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจําตัวประชาชน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง สาขา
โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
นางอารยา คงสุนทร
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- ปริ ญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการทัว่ ไป วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภรรยา
นายชูเดช คงสุนทร

25.66 %

- ปริ ญญาตรี : บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทยรุ่ นที่
181/2013
- Mini Master of Information Technology,
Faculty of Information Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang
นายชูเดช คงสุนทร
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- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาพาณิชนาวี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทยรุ่ นที่
SEC2014

สามี
นางอารยา คงสุนทร

18.16 %

2557 – ปั จจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์

ให้ บริ การโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศ
ไทย)

ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
โดยเน้ นให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางอากาศ

2536 - 2557

กรรมการผู้จดั การ

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส
(ประเทศไทย)

ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
โดยเน้ นให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางเรื อ

2549 – 2556

กรรมการผู้จดั การ

บจก. พร็อมทเฟรท แอนด์
โลจิสติคส์

นายหน้ าตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่าง
ประเทศ

2551 – 2556

กรรมการผู้จดั การ

บจก. ไวส์ โลจิสติกส์

นายหน้ าตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่าง
ประเทศ

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ ฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจ

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์

ให้ บริ การโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บจก. ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศ
ไทย)

ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
โดยเน้ นให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางอากาศ

2549 - 2557

กรรมการบริ หาร

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส
(ประเทศไทย)

ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
โดยเน้ นให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางเรื อ

เอกสารแนบ 1 - หน้ า 5

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจําตัวประชาชน
นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

นางสาวพรไพเราะ ตันติกุล
สุนทร

อายุ
(ปี )
49

41

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

- ปริ ญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขา
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขา
การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทยรุ่ นที่
SEC/2014
- ผ่านการอบรม SME ADVANCED รุ่นที่ 1

น้ องสาว
นางอารยา คงสุนทร

- ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

น้ องสาว
นางอารยา คงสุนทร

- ผ่านการอบรม Director Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทยรุ่ นที่
111/2014
นางสาวสมใจ ปุราชะโก

40

- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ สาขาโลจิ
สติกส์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
11.14 %

7.72 %

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ /
กรรมการผู้จดั การ ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการและสนับสนุน

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์

ให้ บริ การโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร

2537 - 2557

กรรมการ / ผู้จดั การทัว่ ไป

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส
(ประเทศไทย))

ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
โดยเน้ นให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางเรื อ

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์

ให้ บริ การโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ/ผู้จดั การทัว่ ไป

บจก. ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศ
ไทย)

ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
โดยเน้ นให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางอากาศ

2558 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายขายและ
การตลาด

บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์

ให้ บริ การโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร

2540 – 2557

รองผู้จดั การฝ่ ายขายและ
การตลาด

บจก. ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส
(ประเทศไทย)

ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
โดยเน้ นให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางเรื อ

- ประกาศนียบัตร ผู้ชํานาญการศุลกากร
ลําดับที่ 1856

เอกสารแนบ 1 - หน้ า 6

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
WICE Logistics Public Company Limited

ชื่อ-นามสกุล /
เลขประจําตัวประชาชน
นายราม ตันติกุลสุนทร

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ประกาศนียบัตร โรงเรี ยนธุรกิจการ
ขนส่งและการค้ าระหว่างประเทศ
(ITBS)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
น้ องชาย
นางอารยา คงสุนทร

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
1.94 %
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- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน
(MBA) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ช่ วงเวลา
2558 – ปั จจุบนั
2549 – 2557

- ประกาศนียบัตร ผู้ชํานาญการศุลกากร
ลําดับที่ 981
นางสาวบุศรินทร์ ต่ วนชะเอม

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2556 - 255
-

-

2558 – ปั จจุบนั
2545 - 2557

- ปริ ญญาตรี เศษรฐศาสตร์ สาขาเศษฐ
ศาสตร์ ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เอกสารแนบ 1 - หน้ า 7

ตําแหน่ ง
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ใน Eastern Standard
Airport Manager
รองผู้จดั การทัว่ ไป
สํานักงานท่าเรื อแหลมฉบัง
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
รองผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท
บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์
บจก. พร็อมทเฟรทแอนด์โลจิ
สติคส์
บจก. ไวส์เฟรทเซอร์ วิสเซส
(ประเทศไทย)
บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์
บจก. ไวส์เฟรทเซอร์ วิส
(ประเทศไทย)

ประเภทธุรกิจ
ให้ บริ การโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร
นายหน้ าตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่าง
ประเทศ
ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
โดยเน้ นให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางเรื อ
ให้ บริ การโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบ
วงจร
ให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
โดยเน้ นให้ บริ การรับจัดการขนส่งทางเรื อ

