
  บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)   
 

หนาที่ 1 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท 
คณะกรรมการ 

ประสบการณการทํางาน ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง สถานที่ 

1. นายอภิรักษ วานิช 
 ประธานกรรมการ 

37 ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยอินเดียนา, สหรัฐอเมริกา 

21.23 2539 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จํากดั / โฮลดิ้ง 
 

    2537 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามเภตรา จํากัด / เดินเรือ 

    2532 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิวานิช น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) / 
ผลิตน้ํามันปาลม 

    2532 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาลเอกชล / โรงพยาบาล 
    2532 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจียรวานิช จํากัด / โฮลดิ้ง 
    2532 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจียรวานิชการขนสง จํากดั / ขนสง 
    2532 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ภูเกต็โหงว ฮก  จํากัด  /  ขนสง 
    2532 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วานิช ยิบซั่ม จํากัด / ผลิตยิบซั่ม 

    2532 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วานิช ลิเนียล จํากดั / พัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

    2532 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วานิช ปล็อก ไมนนิ่ง จํากัด / เหมืองแร 
    2532 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จํากัด / ผลติยางแผน 
2. นายจอหน ฮารวีย เคลนดอน 
 กรรมการ 

54 ปริญญาตรี เกษตรศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยลินคอลน, นิวซีแลนด 

0.80 ก.ย.41 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิวานิช น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) / 
ผลิตน้ํามันปาลม 

    มี.ค.40 – ส.ค.41 ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัด
การ 

Pamol Plantations Sdn.Bhd. /  ผลิตน้ํามัน
ปาลม 

    พ.ค.34 – ก.พ.40 กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิวานิช น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) / 
ผลิตน้ํามันปาลม 

3. นายพรต ซอโสตถิกุล 
 กรรมการ 

36 ปริญญาเอกกิติมศักดิ ์(สาขา บริหารธุรกิจ) 
American University of Hawaii 

0.24 ก.ย. 43 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิวานิช น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) / 
ผลิตน้ํามันปาลม 

    2543 – ปจจุบัน รองประธาน
กรรมการ 

บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท จํากดั 



  บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)   
 

หนาที่ 2 

 
ประสบการณการทํางาน ชื่อ-สกุล / 

ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง สถานที่ 

4. นายวิชัย เทพเฉลิม 
 กรรมการ 

74 ประกาศนียบัตรเทียบเทาวิชาวิศวกรรม
เหมืองแร 

0.43 2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิวานิช น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) / 
ผลิตน้ํามันปาลม 

    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลเอกชล / โรงพยาบาล 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พังงาทําไม จํากัด / ผลิตไม 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทคูนอันดามัน จํากดั / บริษัทโฮลดิ้ง 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วานิช ปล็อก ไมนนิ่ง จํากัด / เหมืองแร 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เจียรวานิชการขนสง จํากดั / ขนสง 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วานิชยิบซั่ม จํากดั / ผลิตยิบซั่ม 
5. นางพจนา มาโนช 
 กรรมการ 

49 ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต  
สาขาการบริหารโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล, สหรัฐอเมริกา 

1.78 2532 – ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
 

บริษัท ยูนิวานิช น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) / 
ผลิตน้ํามันปาลม 

    2532 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลเอกชล / โรงพยาบาล 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วานิช ลิเนียล จํากดั / พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วานิช ปล็อก ไมนนิ่ง จํากัด / เหมืองแร 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จํากัด / ผลติยางแผน 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วานิชยิบซั่ม จํากดั / ผลิตยิบซั่ม 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เจียรวานิช จํากัด / บริษัทโฮลดิ้ง 



  บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)   
 

หนาที่ 3 

 
ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

ประสบการณการทํางาน 

6. นางกาญจนา จิตฤดีอําไพ 
 กรรมการ 

45 ปริญญาตรี  สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล, สหรัฐอเมริกา 

2.36 2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิวานิช น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) / 
ผลิตน้ํามันปาลม 

    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลเอกชล / โรงพยาบาล 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วานิช ลิเนียล จํากดั / พัฒนา

อสังหาริมทรัพย 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเกต็โหงวฮก จํากดั / ขนสง 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วานิช ปล็อก ไมนนิ่ง จํากัด / เหมืองแร 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จํากัด / ผลติยางแผน 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เจียรวานิชการขนสง จํากดั / ขนสง 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วานิชยิบซั่ม จํากดั / ผลิตยิบซั่ม 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เจียรวานิช จํากัด / บริษัทโฮลดิ้ง 
7. นางสาวอังคณา วานิช 
 กรรมการ 

43 ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยนิวฮาเวน คอนเน็คติคัท  
สหรัฐอเมริกา   

1.78 2527 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เจียรวานิช จํากัด / บริษัทโฮลดิ้งส 

    2527 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เจียรวานิชการขนสง จํากดั / ขนสง 
    2527 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จํากัด / ผลติยางแผน 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วานิช ปล็อก ไมนนิ่ง จํากัด / เหมืองแร 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท วานิช ลิเนียล จํากดั / พัฒนาอสังหาริมทรัย 
    2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิวานิช น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) / 

ผลิตน้ํามันปาลม 



  บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)   
 

หนาที่ 4 

 
ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

ประสบการณการทํางาน 

8. นายสุชาติ  เจียรานุสสติ 
 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

39 ปริญญาโทสาขาการจัดการ อิมพีเรียลคอล
เลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน อังกฤษ 

- 2543 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิวานิช น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) / 
ผลิตน้ํามันปาลม 

    มิ.ย. 42 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ เวสตบรูค – สิงคโปร / สถาบันการเงิน 
    ธ.ค.42 – มิ.ย. 42 ที่ปรึกษาของ

ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

ธนาคารแหงประเทศไทย / สถาบันการเงิน 

    พ.ย. 34 – พ.ย. 41 รองประธานฝาย
การลงทุน 

เจ พี มอรแกน สิงคโปร / สถาบันการเงิน 

    พ.ย. 33 – พ.ย. 34 ผูชวยผูจัดการ บริษัท เทมาเส็ค ฮอลิเดย จํากดั 
9. นายธเนศ  ภูตระกูล 
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  

38 ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ  
Harvard University 

- 2546 – ปจจุบัน 
 

2546 - ปจจุบัน 
2540 – 2546 

2540 – ปจจุบัน 

ผูชวยกรรมการผูจัด
การ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 

ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ยูนิวานิช น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)  
บริษัท หลักทรัพย ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 
บริษัท ไอเอ็นจี เอ็ทนา โอสถสภาประกันชีวิต 
จํากดั 

    2534 –2540 หัวหนาฝายการเงิน บริษัท เอกธนกิจ จํากัด 

10. นางสาวศุภภางค  จรรโลงบุตร 
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  

46 ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ 
สถาบนับัฒฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- 2546 – ปจจุบัน 
2544 – ปจจุบัน 
2544 – ปจจุบัน 
2543 – ปจจุบัน 
2543 – ปจจุบัน 
2543 – ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ยูนิวานิช น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เค็น – มารี จํากดั 
บริษัท ไวยปาลม เอสเตท จํากดั 
บริษัท สวนสรุาษฎร จํากดั 
บริษัท ยูไนเต็ด กระบี่ รับเบอร จํากดั 
บริษัท สวนยาง ปากเม็ง จํากดั 

    2528 – 2543 ผูจัดการฝาย
พาณิชย 

บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน) 

* กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทมีผลผูกพันบริษัท 
 



  บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)   
 

หนาที่ 5 

คณะผูบริหาร 
 

ประสบการณการทํางาน ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง สถานที่ 

1. นายจอหน ฮารวีย เคลนดอน 
 กรรมการผูจัดการ 

54 ปริญญาตรี เกษตรศาสตรบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยลินคอลน, นิวซีแลนด 

0.80 ก.ย.41 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน)/ 
ผลิตน้ํามันปาลม 

   
 

มี.ค.40 – ส.ค.41 ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัด
การ 

Pamol Plantations Sdn.Bhd. / ผลิตน้ํามันปาลม 

    พ.ค.34 – ก.พ.40 กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน)/ 
ผลิตน้ํามันปาลม 

2. นายพลัฏฐ  ฐิติณัฐชนน 
 ผูจัดการฝายสวน 
  

56 
 

ปริญญาเอก ปฐพีวิทยาและพืชศาสตร  
ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟลอริดา,  
สหรัฐอเมริกา 

0.01 
 

 

เม.ย.39 – ปจจุบัน 
 
 

ผูจัดการฝายสวน 
  
  

บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน)/ 
ผลิตน้ํามันปาลม 

    มี.ค.37 – มี.ค.39 ผูจัดการสวน   Pamol Plantations Sdn.Bhd. / ผลิตน้ํามันปาลม 
    2531 – ก.พ.37 นักวิจัยและพัฒนา

พันธุปาลมน้ํามัน 
บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน)/ 
ผลิตน้ํามันปาลม 

3. นายอนุชา ศุภกร 
 ผูจัดการฝายพาณิชย 

43 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.01 พ.ย. 43 – ปจจุบัน ผูจัดการฝาย
พาณิชย 

บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน)/ 
ผลิตน้ํามันปาลม 

   
  

มี.ค. 43 – ต.ค.43 
 

ผูจัดการฝายบัญชี 
ฝายการเงินและ
บัญชี 

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จํากัด / ผลติโซลเวนท 

   
 

2528 – 2542 ผูจัดการฝายบัญชี 
ฝายการเงินและ
บัญชี 

กลุมบริษัทเชลลในประเทศไทย 



  บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)   
 

หนาที่ 6 

 
ชื่อ-สกุล / 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิ 
ทางการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

ประสบการณการทํางาน 

4. นายสุชาติ  เทิดเกียรติขจร 
วิศวกรประจําเครือและ 

 ชีวอนามัย   

55 Associateship in Mining, Engineering 
(Western Australian Institute of 
Technology – Kalgoorlie Campus) 

0.13 2526 – ปจจุบัน วิศวกรประจําเครือ
และชีวอนามัย   

บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน)/ 
ผลิตน้ํามันปาลม 

    2539 – ปจจุบัน กรรมการอุตสาห
กรรมจังหวัดกระบี่ 

อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 

5. นายณรงค  สุวรรณฤกษ 
 ผูจัดการฝายรับซื้อผลปาลมสด 

59 ปริญญาโท วิทยาศาสตรการเกษตร (ดินและ
ปุย) มหาวิทยาลัยแหงฟลิปปนส 

0.01 ก.ย.27 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายรับซื้อ
ผลปาลมสด / 
ผูจัดการฝายบุคคล
และประชาสัมพันธ 

บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน)/ 
ผลิตน้ํามันปาลม 
 

6. นายสมภณ ตันติธรรม 50 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาศูนยพระ
นครเหนือ 

0.05 2531-ปจจุบัน ผูจัดการฝายโครง
การพิเศษ 

บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน)/ 
ผลิตน้ํามันปาลม 

7. นายณฐัพงศ  ดัชณาภิรมย 
 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน    

33 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาตรวจสอบ  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4513 

0.004 พ.ค.40 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชี
และการเงิน    

บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากดั (มหาชน)/ 
ผลิตน้ํามันปาลม 

    เม.ย.35 – พ.ค.40 หัวหนาตรวจสอบ      บริษัท คูเปอรสแอนดไลยแบรนด /  
บริษัทตรวจสอบบัญชี 


