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เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
 
คณะกรรมการ ปตท.สผ. 

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีจํานวนการท้ังส้ิน 15 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการปจจุบันและกรรมการ 
ท่ีพนจากตําแหนงระหวางป 2545 รวม 16 คน  ดังน้ี 

 
1) นายมนู เลียวไพโรจน 
 ตําแหนง • ประธานกรรมการ  
 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ • 27 เมษายน 2544 
 การศึกษา • M.Sc. (Economics) University of Kentucky, U.S.A. 
 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน • ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
    •  ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
    •  ประธานกรรมการบริษัทไทยออยล จํากัด  
    •  ประธานกรรมการ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 

 ประสบการณหลักในอดีต • เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม  

 สัดสวนการถือหุน  • ไมมี 
 การฝกอบรม • ไมมี 
 
 
2)    นายพละ  สุขเวช 
 ตําแหนง • กรรมการ 

 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ • 27 เมษายน 2543 
 การศึกษา • MS (Industrial Engineering � Operation Research),  

    Oregon State University, U.S.A. 
 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน • ประธานกรรมการ บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 ประสบการณหลักในอดีต  • ผูวาการ ปตท. 
 สัดสวนการถือหุน  • ไมมี 
 การฝกอบรม • ไมมี 
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3) นายนภดล  มัณฑะจิตร 
 ตําแหนง • กรรมการ 
 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ • 26 กันยายน 2544 

 การศึกษา  • MS (Geology), Manchester University, United Kingdom 
 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  • อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

 ประสบการณหลักในอดีต  • อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
 สัดสวนการถือหุน  • ไมมี 
 การฝกอบรม • ไมม ี
 
 
4) นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ 
 ตําแหนง • กรรมการ 
 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ • 6 มิถุนายน 2545 

 การศึกษา • ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  • ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 ประสบการณหลักในอดีต  • อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 สัดสวนการถือหุน  • ไมมี 
 การฝกอบรม • ไมมี 
 
 
5) นายอนุชา  สิหนาทกถากุล   
 ตําแหนง • กรรมการ  (กรรมการท่ีเปนอิสระ) 
 • กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ • 31  มีนาคม  2542 
การศึกษา • MBA (Finance), University of Houston, U.S.A. 

 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน • กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด  
 ประสบการณหลักในอดีต  • กรรมการผูจัดการ บริษัท แคปปตัล โฟคัส จํากัด 

  • กรรมการผูจัดการ บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด 
  • กรรมการผูจัดการ บริษัท โฟคัส อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 
 สัดสวนการถือหุน  • ไมมี 
 การฝกอบรม • Financial Warning Signs (19 กันยายน 2545) 
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6) พลโทเลิศรัตน  รัตนวานิช 
 ตําแหนง • กรรมการ (กรรมการที่เปนอิสระ) 
  • กรรมการตรวจสอบ 
 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ  • 24 กุมภาพันธ 2543 
 การศึกษา • MSSM, University of Southern California, USA 
 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน • รองเสนาธิการทหารบก 
 ประสบการณหลักในอดีต • ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายขาว 
 สัดสวนการถือหุน  • ไมมี 
 การฝกอบรม • ไมมี 
 
 
7) นายพิชัย  ชุณหวชิร   
 ตําแหนง • กรรมการ 

 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ • 27 เมษายน 2544 
 การศึกษา • MBA (Finance), Indiana University of Pennsylvania, U.S.A. 

 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน • รองกรรมการผูจัดการใหญ การเงินและบัญชีองคกร  
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 ประสบการณหลักในอดีต • ผูจัดการใหญ ปตท. นํ้ามัน ปตท. 
  • รักษาการผูจัดการใหญ ปตท. อินเตอรเนชั่นแนล ปตท. 

  • รักษาการรองผูวาการการเงินและบัญชีองคกร ปตท. 
 สัดสวนการถือหุน  • ไมมี 
 การฝกอบรม • ไมมี 
 
 
8)   นายจุลสิงห   วสันตสิงห 
 ตําแหนง • กรรมการ (กรรมการที่เปนอิสระ) 
  • กรรมการตรวจสอบ 

 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ  • 30  เมษายน  2541 
 การศึกษา • ปริญญาโททางกฎหมายเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยอิลลินอยส   
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน • อธิบดีอัยการฝายคดีอัยการสูงสุด สํานักงานคดีอัยการสูงสุด 
 ประสบการณหลักในอดีต • อธิบดีอัยการฝายตางประเทศ  สํานักงานอัยการสูงสุด 
 สัดสวนการถือหุน  • ไมมี 
 การฝกอบรม • ไมมี 
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9) นายจักราวุธ  ศัลยพงษ  
 ตําแหนง • กรรมการ 

 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ • 27 เมษายน 2544 
 การศึกษา • บริหารธุรกิจบัณฑิต (มสธ.) จัดการงานกอสราง 
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน ••••  กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
 •   กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
   •  ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 ประสบการณหลักในอดีต • กรรมการ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
 สัดสวนการถือหุน  • ไมมี 
 การฝกอบรม • ไมมี 
 
 
10) นายประสิทธ์ิ  โฆวิไลกูล  
 ตําแหนง • กรรมการ (กรรมการทีเปนอิสระ) 
 • ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ •  29 สิงหาคม 2543 
 การศึกษา  • LL.M.  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน • อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 ประสบการณหลักในอดีต • รองศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 สัดสวนการถือหุน  • ไมมี 
 การฝกอบรม • ไมมี 
 
 
11) นายวิเศษ  จูภิบาล 
 ตําแหนง • กรรมการ 
 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ • 21 กันยายน 2542 
 การศึกษา • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน • กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 ประสบการณหลักในอดีต • ผูวาการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) 
 สัดสวนการถือหุน  • ไมมี 
 การฝกอบรม • ไมมี 
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12) นายวุฒิพันธุ  วิชัยรัตน  
 ตําแหนง • กรรมการ (กรรมการที่เปนอิสระ) 

  • ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ  •  30 เมษายน 2542 
 การศึกษา • MA (Economics), University of Arkansas, U.S.A. 
 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน • รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 ประสบการณหลักในอดีต • ผูชวยผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  

 สัดสวนการถือหุน  • ไมมี 
 การฝกอบรม • ไมม ี
 
 
13) นายเชิดพงษ  สิริวิชช 
 ตําแหนง • กรรมการ 
 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ  • 30 เมษายน 2545 

การศึกษา • MA (Economics), Georgetown University, U.S.A. 
 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน • ปลัดกระทรวงพลังงาน   
 ประสบการณหลักในอดีต • รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 สัดสวนการถือหุน  • ไมมี 
 การฝกอบรม • ไมมี 
 
 
14) นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ  
 ตําแหนง • กรรมการ 
  • กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ  • 29 สิงหาคม 2543 
 การศึกษา • MBA, Utah State University, U.S.A. 

 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน • รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

 ประสบการณหลักในอดีต  • ผูจัดการใหญ ปตท. กาซธรรมชาติ ปตท. 
 สัดสวนการถือหุน • ไมมี 
 การฝกอบรม • ไมมี 
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15) นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 
 ตําแหนง • กรรมการและเลขานุการ 
 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ  •  4 มกราคม 2543 
 การศึกษา • D. Eng.  (Industrial), Lamar University, Texas, U.S.A. 
 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน • กรรมการผูจัดการใหญ 
 ประสบการณหลักในอดีต • รองผูวาการแผนและพัฒนาองคกร ปตท.  
 สัดสวนการถือหุน  • 3,000  หุน 
 การฝกอบรม • ไมมี 
 
16)  นายรัฐกิจ  มานะทัต 
 ตําแหนง • กรรมการ 

 วันเร่ิมตนของตําแหนงกรรมการ •  1 กุมภาพันธ 2544 
 วันส้ินสุดของตําแหนงกรรมการ •  30 เมษายน 2545 
 การศึกษา • รัฐศาสตรมหาบัณฑิตทางการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน  • อธิบดีกรมสารนิเทศ  
   •  โฆษกกระทรวงการตางประเทศ 
 ประสบการณหลักในอดีต  • เอกอัครราชทูตประจํากระทรวงการตางประเทศ  
   •  หัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีวาการฯ 
 สัดสวนการถือหุน  • ไมมี 
 การฝกอบรม • ไมมี 
 
• ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง 

   ก) การถูกพิพากษาวามีกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรองคดีอาญา ไมมี 
   ข) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย ไมมี 
  ค) การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวน ไมมี 

  ท่ีถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย 
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รายละเอียดของผูดํารงตําแหนงผูบริหารของ ปตท.สผ. ในปจจุบันมีดังน้ี 
 
1) นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 
 ตําแหนง • กรรมการผูจัดการใหญ 
 การศึกษา  • D. (Industrial Engineering), Lamar University, Texas, U.S.A. 

 ประสบการณหลักในอดีต • รองผูวาการแผนและพัฒนาองคกร ปตท. 

 สัดสวนการถือหุน  • หุนสามัญ: 3,000 หุน warrant:  37,000 หนวย 
 
 
2) นายมารุต  มฤคทัต 
 ตําแหนง • รองผูจัดการใหญอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ 
  • รักษาการผูจัดการฝายโครงการอินโดนีเซีย 
 การศึกษา • M.S. (Petroleum Engineering), University of Texas at Austin, 

U.S.A. 
 ประสบการณหลักในอดีต • รองผูจัดการใหญอาวุโสสายงานปฏิบัติการ 
    • รองผูจัดการใหญอาวุโสสายงานบงกช ปตท.สผ. 

 สัดสวนการถือหุน  • หุนสามัญ:  2,000 หุน warrant:  22,000 หนวย 
 
3) นายเทวินทร  วงศวานิช 
 ตําแหนง • รองผูจัดการใหญอาวุโสสายงานปฏิบัติการ 
    การศึกษา • M.S. (Petroleum Engineering), University of Houston, Texas,  
    U.S.A. 
 ประสบการณหลักในอดีต • รองผูจัดการใหญอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ 
 สัดสวนการถือหุน  • หุนสามัญ: 2,000 หุน warrant:  22,000 หนวย 
 
 
4) นายสุวิทย  ปตรชาต 
 ตําแหนง • รองผูจัดการใหญสายงานโครงการรวมทุน1 
 การศึกษา • M.Sc. (Criminology), Eastern Kentucky University, U.S.A. 

 ประสบการณหลักในอดีต • รองผูจัดการใหญสายงานบริการธุรกิจ ปตท.สผ. 
    • รองผูจัดการใหญสายงานทรัพยากรบุคคลและการบริหาร ปตท.สผ. 

 สัดสวนการถือหุน  • หุนสามัญ:  2,000 หุน warrant:  17,200 หนวย 
 

                                                           
1 ปรับตําแหนงเม่ือ 16 มกราคม 2546 
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5) นายสมเกียรติ   จันทรมหา 
 ตําแหนง • รองผูจัดการใหญสายงานเทคนิค  
 การศึกษา • MS (Geophysics), Stanford University, U.S.A. 

 ประสบการณหลักในอดีต • ผูชวยรองผูจัดการใหญสายงานเทคนิค ปตท.สผ. 
    • ผูจัดการฝายพัฒนาแหลงปโตรเลียม สายงานบงกช ปตท.สผ. 

 สัดสวนการถือหุน  • หุนสามัญ:  4,000 หุน warrant:  17,200 หนวย 
 
 
6) นายอัษฎากร  ลิ้มปติ 
 ตําแหนง • รองผูจัดการใหญ โครงการบงกช 

 การศึกษา • MSE. ChE. (Chemical Engineering), University of Michigan, 
U.S.A. 

  ประสบการณหลักในอดีต • ผูชวยรองผูจัดการใหญ สายงานกลยุทธและพัฒนาศักยภาพ ปตท.สผ.    
   • ผูจัดการอาวุโส สํานักกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.สผ. 
 สัดสวนการถือหุน  • หุนสามัญ:  12,000 หุน   warrant:  17,200 หนวย 
 
 
7) นายเผาเผด็จ  วรบุตร 
 ตําแหนง • รองผูจัดการใหญสังกัดสํานักกรรมการผูจัดการใหญ 
 การศึกษา • M.S. (Petroleum Engineering), University of Southern  
   California, U.S.A. 
 ประสบการณหลักในอดีต • รองผูจัดการใหญสังกัดสายงานกลยุทธและพัฒนาศักยภาพ 

  ปตท.สผ. 
  • รองผูจัดการใหญโครงการบงกช ปตท.สผ. 
 สัดสวนการถือหุน  • หุนสามัญ: ไมมี    warrant:  17,200 หนวย 
 
 
8) นายชัชวาล  เอ่ียมศิริ 
 ตําแหนง • รองผูจัดการใหญสายงานการเงินและบัญชี 
 การศึกษา • M.Sc. (Operation Research), London School of Economics 
   and Political Science, University of London, United Kingdom 
 ประสบการณหลักในอดีต • ผูจัดการอาวุโสฝายการเงิน 
 สัดสวนการถือหุน  • หุนสามัญ: ไมมี      warrant:  17,200 หนวย 
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9) นายสมพร  วองวุฒิพรชัย 
 ตําแหนง • รองผูจัดการใหญสายงานกลยุทธและพัฒนาศักยภาพ 

• ผูจัดการฝายนโยบายทรัพยากรบุคคล 
 การศึกษา • Ph.D. (Petroleum Engineering), University of Tulsa, Oklahoma, 

U.S.A. 
 ประสบการณหลักในอดีต • ผูชวยรองผูจัดการใหญฝายพัฒนาธุรกิจ 1  
  • ผูชวยรองผูจัดการใหญสายงานพัฒนาธุรกิจ  
  • ผูจัดการอาวุโสฝายวิเคราะหธุรกิจ ปตท.สผ. 
 สัดสวนการถือหุน  • หุนสามัญ: 6,000 หุน warrant:  17,200 หนวย  
 
 
10) นายนิพิฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 ตําแหนง • รองผูจัดการใหญสายงานบริการธุรกิจ 

 การศึกษา • B.S. (Petroleum Engineering) และ B.S. (Chemical Engineering), 
Texas A & M University, College Station, Texas, U.S.A. 

 ประสบการณหลักในอดีต • ผูจัดการอาวุโสฝายแผนกลยุทธ ปตท.สผ. 
  • ผูจัดการอาวุโส สํานักกรรมการผูจัดการใหญ  
  • ผูจัดการอาวุโสฝายแผนกลยุทธ ปตท.สผ. 
 สัดสวนการถือหุน  • หุนสามัญ 400 หุน      warrant:  17,200 หนวย 
 
 
11)   นายอนุตรา  บุนนาค 
 ตําแหนง • ผูจัดการฝายการเงิน 
 การศึกษา • MBA. Business Administration (Finance)   
  University of Massachusetts, U.S.A. 
 ประสบการณหลักในอดีต • ผูจัดการบริหารการเงิน 
 สัดสวนการถือหุน  • หุนสามัญ : ไมมี      warrant :  4,600 หนวย 
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12)   นายยงยศ  ครองพาณิชย 
 ตําแหนง • ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชี1 

 การศึกษา • M.S. (Accounting), Thammasat University 
 ประสบการณหลักในอดีต • ผูจัดการฝายการเงิน สายงานบงกช ปตท.สผ. 

•  รองผูจัดการฝายการเงิน บริษัทโททาล 
 สัดสวนการถือหุน  • หุนสามัญ : ไมมี        warrant : 10,400  หนวย 
 
 
13) นางนันทิยา   สถิรกุล 
 ตําแหนง • รักษาการผูจัดการฝายบัญชี2 
 การศึกษา •     บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  • MBA Assumption University 
 ประสบการณหลักในอดีต • ผูจัดการบัญชีโครงการรวมทุน  
 สัดสวนการถือหุน  • หุนสามัญ : 3,000  หุน        warrant :  4,600 หนวย 
 
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง 

   ก) การถูกพิพากษาวามีกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรองคดีอาญา ไมมี 
   ข) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย ไมมี 
  ค) การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวน ไมมี 
   ท่ีถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย 

 
 
 

                                                           
1 พนจากตําแหนง ณ วันท่ี 16 มกราคม 2546 
2 ดํารงตําแหนง 16 มกราคม 2546 


