บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษทั ผู้บริหารและผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง
1. นายพิษณุ ชวนะนันท์
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี)
62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเมโทรโปลิ
แตนสเตท รัฐโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา
-Director Accreditation Program (DAP
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
DAP 105/2013

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

0.40%

เป็นพี่ชาย :
-นายวรวิทย์
ชวนะนันท์
(รองประธาน
กรรมการ)
-นายวิทยา
ชวนะนันท์
(รองประธาน
กรรมการ)
-นางรัตติยา
เอื้อสุนทรวัฒนา
(กรรมการ)
-นางสาวขจิตร
ชวนะนันท์
(ผู้จัดการสานักงาน)
-นายกฤษดา
ชวนะนันท์
(กรรมการผู้จัดการ)
-นางศุภลักษณ์
เตียเสวนากุล
(รองกรรมการ
ผู้จัดการ)
-นายวัชระ
ชวนะนันท์
(รองกรรมการ
ผู้จัดการ)

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2540 – ปัจจุบัน
2518 – ปัจจุบัน
2518 – ปัจจุบัน
2518 – ปัจจุบัน
2518 – ปัจจุบัน
2518 – ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

ตาแหน่ง
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริษัท

ชื่อบริษัท
- บริษัท ชวนะนันท์โฮลดิง้ จากัด
- บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด
- บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด
- บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด
- บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จากัด
- บริษัท วิษณุ ซีเมนต์ จากัด

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง
2. นายวรวิทย์ ชวนะนันท์
รองประธานกรรมการ

อายุ
(ปี)
58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธนาคารทหารไทย จากัด
รุ่นที่ 1
-Director Accreditation Program (DAP
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
DAP 54/2006

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
0.07%

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2546 – ปัจจุบัน
2539 – ปัจจุบัน

เป็นน้องชาย :
นายพิษณุ
ชวนะนันท์
(ประธานกรรมการ)
2539 – ปัจจุบัน
-นางรัตติยา
2537 – ปัจจุบัน
เอื้อสุนทรวัฒนา
2535 – ปัจจุบัน
(กรรมการ)
2530 – ปัจจุบัน
เป็นพี่ชาย :
2528 – ปัจจุบัน
-นายวิทยา
2523 – 2546
ชวนะนันท์
2522 – 2523
(รองประธาน
กรรมการ)
-นางสาวขจิตร
ประวัติทางานทีอ่ ื่น
ชวนะนันท์
(ผู้จัดการสานักงาน) 2541 – 2544
-นายกฤษดา
2538 – 2540
ชวนะนันท์
2532 – 2536
(กรรมการผู้จัดการ)
-นางศุภลักษณ์
ตาแหน่งทีป่ รึกษา
เตียเสวนากุล
2541 – 2545
(รองกรรมการ
ผู้จัดการ)
-นายวัชระ
ชวนะนันท์
2541 - 2545
(รองกรรมการ
ผู้จัดการ)

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

ตาแหน่ง
- กรรมการผู้จดั การ
- ผู้อานวยการโครงการฯ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- รองกรรมการผู้จัดการ
- สมุห์บัญชี

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- อดีตที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
-อดีตที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม นายอนันต์ ฉาย
แสง

ชื่อบริษัท
- บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด
- โครงการจัดการน้าเสียเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดสมุทรปราการ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี
- บริษัท ชวนะนันท์ โฮลดิง้ จากัด
- บริษัท ซี.วี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
- บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จากัด
- บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด
- บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด
- บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด
- Far East and Marine Division Brown & Root,
Inc.Houston Texas U.S.A

- บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
- บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยธนากร จากัด (มหาชน)
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

3. นายวิทยา ชวนะนันท์
56 ปี
รองประธานกรรมการ และรอง
กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และฝ่ายสานักงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการคลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-โครงการMINI-MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
-หลักสูตรอานวยสินเชื่อ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
-Director Accreditation Program (DAP)
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
DAP 52/2006
-Directors Certification Program (DCP)
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
DCP 84/2006
-Audit Committee Program (ACP)
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ACP 32/2010
-Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
MFM 4/2010

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
5.40%

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ช่วงเวลา
เป็นพี่ชาย :
2555 – ปัจจุบัน
-นางสาวขจิตร
2537 – ปัจจุบัน
ชวนะนันท์
2535 – ปัจจุบัน
(ผู้จัดการสานักงาน)
2530 – ปัจจุบัน
-นายกฤษดา
2528 – ปัจจุบัน
ชวนะนันท์
(กรรมการผู้จัดการ) 2522 – ปัจจุบัน
2539 – ปัจจุบัน
-นางศุภลักษณ์
เตียเสวนากุล
2554 – ปัจจุบัน
(รองกรรมการ
2553 – ปัจจุบัน
ผู้จัดการ)
-นายวัชระ
2550 – ปัจจุบัน
ชวนะนันท์
(รองกรรมการ
2549 – ปัจจุบัน
ผู้จัดการ)
เป็นน้องชาย :
2544 – ปัจจุบัน
- นายพิษณุ
2543 – ปัจจุบัน
ชวนะนันท์
(ประธานกรรมการ)
-นายวรวิทย์
ชวนะนันท์
(รองประธาน
กรรมการ)
-นางรัตติยา
เอื้อสุนทรวัฒนา
(กรรมการ)

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ง
-กรรมการบริหาร
-กรรมการผู้จัดการ
-กรรมการ
-รองประธานกรรมการ
-กรรมการผู้จัดการ
-กรรมการ
-กรรมการบริษัท
-กรรมการ
-ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
-กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
-กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการ
-กรรมการ

ชื่อบริษัท
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด
-บริษัท ซี.วี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด
-บริษัท ชวนะนันท์ โฮลดิง้ จากัด
-บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จากัด
-บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
-บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
-บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
-บริษัทเฮริเทจ ทาวน์โฮม จากัด
-บริษัทภูเก็ต เฮริเทจ โฮม จากัด

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง
4. นายกฤษดา ชวนะนันท์
กรรมการ และ กรรมการ
ผู้จัดการ

อายุ
(ปี)
53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-ปริญญาโท Computer Science
Columbia University
-ปริญญาตรี Computer Science
SAM Houston state University
-การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-หลักสูตรภูมพิ ลังแผ่นดิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-Directors Accredittation Program (DAP
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
DAP 105/2013

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
35.30%

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ช่วงเวลา
เป็นน้องชาย :
2555 – ปัจจุบัน
- นายพิษณุ
2554 – ปัจจุบัน
ชวนะนันท์
2551 – ปัจจุบัน
(ประธานกรรมการ)
2545 – ปัจจุบัน
-นายวรวิทย์
2534 – ปัจจุบัน
ชวนะนันท์
(รองประธาน
2530 – 2545
กรรมการ)
-นายวิทยา
ชวนะนันท์
ประสบการณ์การทา
(รองประธาน
งานในหน่วยงานอื่น
กรรมการ)
2555 – ปัจจุบัน
-นางรัตติยา
เอื้อสุนทรวัฒนา
(กรรมการ)
2554 – ปัจจุบัน
เป็นพี่ชาย :
2551 – ปัจจุบัน
นางสาวขจิตร
2546 - ปัจจุบัน
ชวนะนันท์
2533 – 2536
(ผู้จัดการสานักงาน)
-นางศุภลักษณ์
2531 – 2533
เตียเสวนากุล
ผลงานทางด้านวิชา
(รองกรรมการ
ผู้จัดการ)
การ และตาแหน่งอื่นๆ
-นายวัชระ
ชวนะนันท์
(รองกรรมการ
ผู้จัดการ)

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ง
-กรรมการบริหาร
-กรรมการ
-กรรมการผู้ก่อตัง้
-กรรมการผู้จัดการ
-รองกรรมการผู้จดั การ

ชื่อบริษัท
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด
-บริษัท ชวนะนันท์โฮลดิ้ง จากัด
-บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด

-รองกรรมการผู้จดั การ

-บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด

-ประธานคณะอนุกรรมการยก
ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ามัน
และน้ามันปาล์ม
-ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
-อุปนายกสมาคม
-นายกสมาคม
-คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
-อาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-กรรมการคณะกรรมการ
นโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ(กนป.)
-กรรมการ
-กรรมการ คณะกรรมการสาย
งานอุตสาหกรรม

-แต่งตั้งโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

-มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-สมาคมโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
-สมาคมธุรกิจร่วมกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (CDMA)
-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ

-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

4. นายกฤษดา ชวนะนันท์
กรรมการ และ กรรมการ
ผู้จัดการ

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง
-กรรมการ คณะกรรมการ
สถาบันวิจยั และพัฒนาเพื่อ
อุตสาหกรรม
-คณะทางานในคณะอนุกรรมการยก
ร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ามัน และน้ามันปาล์ม
(ปี 2556 – 2560)
-กรรมการคณะอนุกรรมการ
พิจารณาราคาน้ามันพืชบริโภค
-คณะอนุกรรมการเพื่อบริหาร
จัดการปาล์มน้ามันและน้ามัน
ปาล์มด้านการตลาด
-กรรมการคณะกรรมการพืช
น้ามันและน้ามันพืช
-คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการ
ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มด้านการ
ผลิต
-คณะทางานพัฒนายุทธศาสตร์
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
ชีวมวล
-ที่ปรึกษาพิเศษให้กับโครงการ
Benchmarking
-กรรมการคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาน้ามันปาล์มขาดแคลน

ชื่อบริษัท
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ

-กรมการค้าภายใน
-กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

-สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

- German Technical Management (GTZ)
-สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

4. นายกฤษดา ชวนะนันท์
กรรมการ และ กรรมการ
ผู้จัดการ

5. นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล
กรรมการ และ รองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

51 ปี

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of New Haven
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-Directors Accreditation Program (DAP
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
DAP 105/2013

12.00%

เป็นน้อง :
-นายพิษณุ
ชวนะนันท์
(ประธานกรรมการ)
-นายวรวิทย์
ชวนะนันท์
(รองประธาน
กรรมการ)
-นายวิทยา
ชวนะนันท์
(รองประธาน
กรรมการ)
-นางรัตติยา
เอื้อสุนทรวัฒนา
(กรรมการ)
-นางสาวขจิตร
ชวนะนันท์
(ผู้จัดการสานักงาน)
-นายกฤษดา
ชวนะนันท์
(กรรมการผู้จัดการ)
เป็นพี่ :
-นายวัชระ
ชวนะนันท์

2551 – ปัจจุบัน
2541 – ปัจจุบัน
2531 – ปัจจุบัน
2530 – ปัจจุบัน
2528 – ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

ตาแหน่ง
-กรรมการคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
(มกอช.)
-Chairman
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการผู้จัดการ
-รองกรรมการผู้จดั การ
-รองกรรมการผู้จดั การ

ชื่อบริษัท
-สานักมาตรฐานสินค้า และระบบคุณภาพ

-Advisory Board โครงการศึกษาการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มของประเทศไทย
-บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด
-บริษัท ชลพัฒนา จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์ฟาร์ม จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง

6. นายวัชระ ชวนะนันท์
กรรมการ และรองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน และฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ

อายุ
(ปี)

50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-Directors Accreditation Program (DAP
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
DAP 54/2006

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

8.00%

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
(รองกรรมการ
ผู้จัดการ)
เป็นน้อง:
-นายพิษณุ
ชวนะนันท์
(ประธานกรรมการ)
-นายวรวิทย์
ชวนะนันท์
(รองประธาน
กรรมการ)
-นายวิทยา
ชวนะนันท์
(รองประธาน
กรรมการ)
-นางรัตติยา
เอื้อสุนทรวัฒนา
(กรรมการ)
-นางสาวขจิตร
ชวนะนันท์
(ผู้จัดการสานักงาน)
-นายกฤษดา
ชวนะนันท์
(กรรมการผู้จัดการ)
-นางศุภลักษณ์
เตียเสวนากุล
(รองกรรมการ
ผู้จัดการ)

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

2555 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2539 – ปัจจุบัน
2535 – ปัจจุบัน
2530 – ปัจจุบัน
2528 – ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

ตาแหน่ง

-กรรมการบริหาร
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการผู้จัดการ
-รองกรรมการผู้จดั การ
-รองกรรมการผู้จดั การ

ชื่อบริษัท

-บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด
-บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด
-บริษัท ชวนะนันท์โฮลดิ้ง จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

7. นายบัณฑูร สุภคั วณิช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

65 ปี

8. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี วนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Directors Certification Program (DCP)
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
DCP 94/2007
-Audit Committee Program (ACP)
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ACP 94/2007
-การอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Angelo State University, Texas
สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) 8/2004
-หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
5/2005
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
-หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

-

-

-

-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2554 – 2555
2554
2552 – 2554

ตาแหน่ง
-เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
-คณะกรรมการ

2551 – 2552

-ผู้อานวยการ

2555 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2553 – 2554
2552 – 2555
2551 – ปัจจุบัน

-ประธานกรรมการ
-รองปลัดกระทรวง
-กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการด้านการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
-ประธานกรรมการ
-ผู้อานวยการ
-ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

2551 – 2552
2545 – 2551

-รองผู้อานวยการ
-ผู้อานวยการ

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

ชื่อบริษัท
-ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
-พรรคเพื่อไทย
-สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
-สานักงบประมาณ

-บริษัทเหมืองแร่โปแตชอาเซียน จากัด (มหาชน)
-สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
-บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
-บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็ม เอฟ ซี จากัด
(มหาชน)
-บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
-สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
-บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก
จากัด (มหาชน)
-สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
-สานักเงินกู้ตลาดเงินทุนต่างประเทศ สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง
9. นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

10. นางสาวเข็มเงิน ฉัตรชัยยัญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย
โรงงาน และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ
(ปี)
54 ปี

66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
-Professional Designation in Application
Programming, California University, Los
Angeles
-B.A. Political Science, Concentration on
International Relations, Chulalongkorn
University
การอบรมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
-Asia Pacific Chief Risk Officer Retreat
(2010)
-Modern Banking for Senior Management
(2009)
-Presentation Skill (2008)
-Leadership and coaching (2008)
-Business Continuity Management
Methodology – AIG Global Business
Continuity Management – Hong Kong (2007)
-มัธยมศึกษาตอนปลาย

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

-

-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2556 – ปัจจุบัน
2554 – 2556
2552 – 2554
2550 – 2552
2549 – 2550
2547 – 2548
2540 – 2547

0%
3%
0%
0%

เป็นญาติ :
-นายพิษณุ
ชวนะนันท์
(ประธานกรรมการ)
-นายวรวิทย์
ชวนะนันท์
(รองประธาน
กรรมการ)
-นายวิทยา
ชวนะนันท์
(รองประธาน

2555 – ปัจจุบัน
2539 – ปัจจุบัน
2537 – ปัจจุบัน
2515 – ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

ตาแหน่ง
-รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงาน
ตรวจสอบภายใน
-ที่ปรึกษา
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
บริหารความเสีย่ ง
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
สารสนเทศ
-ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหาร
ความเสีย่ ง
-ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบสารสนเทศ
-ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบสารสนเทศ

-กรรมการ
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
-ผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สิน และพัสดุ

ชื่อบริษัท
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)จากัด(มหาชน)
บริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ จากัด
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาติ
ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ จากัด (มหาชน)

-บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด
-บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

กรรมการ)
-นางรัตติยา
เอื้อสุนทรวัฒนา
(กรรมการ)
-นางสาวขจิตร
ชวนะนันท์
(ผู้จัดการสานักงาน)
-นายกฤษดา
ชวนะนันท์
(กรรมการ
ผู้จัดการ)-นางศุภลักษณ์
เตียเสวนากุล
(รองกรรมการ
ผู้จัดการ)
-นายวัชระ
ชวนะนันท์
(รองกรรมการ
ผู้จัดการ)

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

