เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล
นายเชิดพงษ สิริวิชช

นายศุภรัตน ควัฒนกุล

อายุ
(ป)
60

54

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
(รอยละ)
ไมมี
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- M.A. Economics, Georgetown
University, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 40
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบัน
พระปกเกลา หลักสูตรการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
รุนที่ 5
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2547 : หลักสูตร DAP หลักสูตร
Chairman 2000 และหลักสูตร
Finance for Non-Finance Director
0.000070

- B.Sc. Economics, London School
of Economics and Political
Science, University of London
U.K. ทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
- M.Sc., Economics Queen Mary
College, University of London,
U.K. (ทุน ก.พ.)
- Certificate in Double Taxation,
University of Southern California,
U.S.A.
- Advance Management Program,
Harvard University, U.S.A.
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2548 : หลักสูตร DAP
ป 2549 : หลักสูตร DCP

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา
2539-2543
2543-2544
2544-2545
1 - 15 ต.ค.45
ต.ค.45-ปจจุบัน
1 ต.ค.44-พ.ค.46
พ.ค. 46 - ปจจุบัน
ปจจุบัน

2539-2541
2541-2543
2543-2547
1 ต.ค. 47-ปจจุบัน
12 เม.ย.48-ปจจุบัน
28 เม.ย.48-ปจจุบัน
ปจจุบัน

ตําแหนง

หนวยงาน / บริษทั

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กรรมการ
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลัง 10)
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
อธิบดี
ปลัดกระทรวง
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กองทุนเงินกูยืมเพือ่ การศึกษา
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บริษัทบริหารสินทรัพยไทย
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-1-

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

นายสมชาย วงศสวัสดิ์

59

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท
(รอยละ)
ไมมี

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช

58

0.000352

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา

ตําแหนง

หนวยงาน / บริษทั

- นิติศาสตรบัณฑิต
2536
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2540
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2541
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2542
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษา 2542
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
14 ก.พ.49-ปจจุบัน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
29 เม.ย.45-ปจจุบัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน 29 ส.ค.48-ปจจุบัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 38
ปจจุบัน
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2548 : หลักสูตร DAP

ผูพิพากษาศาลอุธรณ ภาค 3
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุธรณ ภาค 2
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝายวิชาการ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝายบริหาร
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
California State University in
Northridge, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร นักบริหาร
ระดับสูง รุนที่ 12
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 39
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2547 : หลักสูตรDAP และ
หลักสูตร Finance For
Non-Finance Director
ป 2548 : หลักสูตรDP

รองเลขาธิการ
เลขาธิการ
เลขาธิการ
ปลัดกระทรวง
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
คณะกรรมการสถาบันยานยนต
คณะกรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5)
คณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

2538-2544
2544-2545
2545-2547
2547-ปจจุบัน
9 เม.ย.47-ปจจุบัน
28 เม.ย.48-ปจจุบัน
ปจจุบัน

-2-

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

นายพัฒเดช ธรรมจรีย

55

พลเอก สมทัต อัตตะนันทน

62

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
(รอยละ)
ไมมี
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Yale University, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Yale University, U.S.A.
- Ph.D. (Political Economy),
Amsterdam University,
Netherlands
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2548 : หลักสูตร DCP, หลักสูตร
Finance for Non-Finance Director
หลักสูตร ACP หลักสูตร Director
Forum และหลักสูตร Fostering a
Board and Management Team
ไมมี

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.ทบ.)
- หลักสูตรเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรหลักประจํา ชุดที่ 53
- หลักสูตรเสนาธิการทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด รุนที่ 23
- หลักสูตร การทัพอากาศ
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 26
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
(ปรอ.) รุนที่ 10
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2549 : หลักสูตรDAP , หลักสูตร
Finance for Non Finance
หลักสูตร Developing CG

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา

ตําแหนง

หนวยงาน / บริษทั

2531-ปจจุบัน
2544-2546
2545
2546-2547
2547-ปจจุบัน
12 เม.ย.48- ปจจุบัน
28 เม.ย.48- ปจจุบัน
ปจจุบัน

เจาของกิจการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการคลัง
ผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ธุรกิจฟารมโคนม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ
กระทรวงการคลัง
สํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
สํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)

2541
2543
2544
2545
2546

ผูบัญชาการ
แมทัพภาคที่ 1
เสนาธิการทหารบก
ผูบัญชาการทหารบก
ผูบัญชาการมหารสูงสุด
รองประธานกรรมการธนาคาร และรักษาการประธาน
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน

-3-

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท วีนีแมคซ จํากัด
บริษัท พีนาเฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล

นายอําพน กิตติอําพน

นางพรรณี สถาวโรดม

อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท
(รอยละ)

51

ไมมี

58

0.000141

ประสบการณทํางาน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ระยะเวลา

ตําแหนง

2541-2544
2544
2545/2547
2546

หนวยงาน / บริษัท

- ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(M.S. Economics) Northeastern
University, Boston U.S.A.
- ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตรประยุกต)
Clemson University,
South Carolina U.S.A.
- ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง รุน 3 (CIO)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 45

ผูชวยปลัดกระทรวง (ฝายตางประเทศ)
ผูตรวจราชการ
รองปลัดกระทรวง
ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ
2547-ปจจุบัน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
12 เม.ย. 48-ปจจุบัน กรรมการอิสระ
26 ม.ค. 49-ปจจุบัน กรรมการสรรหา
ปจจุบัน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการนโยบายการเงิน
กรรมการขาราชการพลเรือน
กรรมการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 44
- Advanced Executive Program,
2004, Kellogg School of
Management, Northwestern
University, U.S.A.
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2548 : หลักสูตรDAP, หลักสูตร
Finance for Non-Finance และ
หลักสูตร Fostering a Board and
Management Team
ป 2549 : หลักสูตร DCP

2542 - 2543

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการคลังและภาษี ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการสํานักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
2543 - 2544
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2544 – 2545
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และ
ผูอํานวยการสํานักบริหารหนี้สาธารณะ
2545-ปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักบริหารหนี้สาธารณะ
28 ก.ค.48-ปจจุบัน กรรมการ
29 ส.ค.48-ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทน
ปจจุบัน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-4-

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สภาวิจัยแหงชาติ

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสินเอเชีย จํากัด (มหาชน)
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล
นายโอฬาร ไชยประวัติ

อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท
(รอยละ)

62

ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- B.S. (Magna Cum Laude),
Economics, Wharton School,
University of Pennsylvania, U.S.A.
- Ph. D., Economics,
Massachusetts Institute of
Technology, (M.I.T.) U.S.A.
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2546 : หลักสูตร DAP

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา
2525-2544
2542-2544
2544
2544-ปจจุบัน
29 ก.ค. 46-ปจจุบัน
ปจจุบัน

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการใหญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

-5-

หนวยงาน / บริษทั
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
มูลนิธิศึกษาพัฒน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สภามหาวิทยาลัยชินวัตร
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล
นายประพันธ นัยโกวิท

อายุ
(ป)
59

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท
(รอยละ)
ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เนติบัณฑิตไทย
- Master of Laws, Tulane
University, U.S.A.
- หลักสูตรอัยการจังหวัด รุนที่ 1
- ประกาศนียบัตร Crime Prevention
and the Treatment of Offenders
จากสถาบัน UNAFEI ประเทศญี่ปุน
- นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง
รุนที่ 1 สํานักงานอัยการสูงสุด
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 38
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบัน
พระปกเกลา หลักสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
รุนที่ 5
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2546 : หลักสูตร DAP
ป 2547 : หลักสูตร Developing CG
และ หลักสูตร Finance for
Non-Finance Director
ป 2548 : หลักสูตร ACP

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา

ตําแหนง

2538

อธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการ
และเลขานุการ ก.อ.
2540
อธิบดีอัยการฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
2541
อธิบดีอัยการฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ
2542
อธิบดีอัยการฝายตางประเทศ
2543
อธิบดีอัยการฝายคดีอัยการสูงสุด
2544 - ปจจุบัน
รองอัยการสูงสุด
29 เม.ย.46-ปจจุบัน กรรมการอิสระ
29 ก.ค. 46-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
24 มิ.ย.47-ปจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.
ปจจุบัน
กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการกฤษฎีกา
กรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง (อ.ก.พ.)
คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง (อ.ก.พ.)
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หนวยงาน / บริษทั
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการสูงสุด
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
เนติบัณฑิตยสภา
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล
นายเมตตา บันเทิงสุข

นายพิษณุ สุนทรารักษ

อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท
(รอยละ)

55

ไมมี

52

ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ
2538
มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต
2545 - ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
29 เม.ย.46- ปจจุบัน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ปจจุบัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 46
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2549 : หลักสูตร DAP

- B.A. (History & Political Science)
University of Kansas, U.S.A.
- M.A. (Political Science)
University of Wisconsin, U.S.A.
- M.A. (Ibero – American Studies)
University of Wisconsin, U.S.A.
- Ph.D. (Political Science)
University of Wisconsin, U.S.A.
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2547 : หลักสูตรDAP และ
หลักสูตร Developing CG

2540-2541
1 ต.ค.44-ปจจุบัน
2 ก.ค.47-ปจจุบัน
ปจจุบัน

ตําแหนง
รองเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ (กพช.)
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.
รองผูอํานวยการ
ผูชวยศาสตราจารย

-7-

หนวยงาน / บริษทั
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงาน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน
คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล
นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช

อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท
(รอยละ)

54

ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- M.Sc., Economics, The London
School of Economics and
Political Science, U.K.
- Ph.D., Economics McMaster
University, Canada
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน
(ปรอ.) รุนที่ 1
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2544 : หลักสูตร DCP
ป 2546 : หลักสูตร DAP
ป 2547 : หลักสูตร Finance for
Non-Finance Director
ป 2548 : หลักสูตร ACP และ
หลักสูตร Fostering a Board and
Management Team

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา

ตําแหนง

2541-2545
2544-2545
2544
2546
2547-2549
2542-16 ม.ค.2548

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ดานเศรษฐกิจ
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2546-2548
ที่ปรึกษา
2538-ปจจุบัน
รองศาสตราจารย
12 เม.ย.48-ปจจุบัน กรรมการอิสระ
28 เม.ย.48-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
ปจจุบัน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการนโยบายขาว
ที่ปรึกษา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

-8-

หนวยงาน / บริษทั
ธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน)
การประปานครหลวง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
กระทรวงพาณิชย
สํานักนายกรัฐมนตรี
บริษัท บางกอกรับเบอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)
กรรมการปโตรเลียม
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
สภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการนโยบายขาว (กนข.)
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล
ม.ล.ปาณสาร หัสดินทร

อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท
(รอยละ)

61

ไมมี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Master of Architecture, University
of Pennsylvania, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร รุนที่ 37
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2549 : หลักสูตร Developing CG

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา
2529-2540
2540-2546
2546-2548
ปจจุบัน

ตําแหนง
รองศาสตราจารยระดับ 9
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

-9-

หนวยงาน / บริษทั
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
การประปานครหลวง
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
สภามหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเซีย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ
(เขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการใหญ ตั้งแตวันที่ 10
สิงหาคม 2546)

อายุ
(ป)
54

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
(รอยละ)
0.011484

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.B.A., Utah State University,
U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน
(ปรอ.) รุนที่ 10
- Certificate in Advanced
Management Program,
Harvard Business School, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบัน
พระปกเกลา หลักสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารชั้นสูง (ปปร.)
รุนที่ 6
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2547 : หลักสูตร DAP

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา
2539-2542
2543-2544
ต.ค.44-2546
2546-ปจจุบัน
ปจจุบัน

ตําแหนง
ผูจัดการใหญ ปตท. น้ํามัน (ระดับรองผูวาการ)
ผูจัดการใหญ ปตท.กาซธรรมชาติ(ระดับรองผูวาการ)
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
กรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ (เริ่ม 10 ส.ค. 2546)
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

- 10 -

หนวยงาน / บริษทั
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด
บริษัท พีทีที โพลีเอททิลีน จํากัด
บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด
บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด
บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด
บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด
บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีคัลไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล
นายอนนต สิริแสงทักษิณ

นายทรงวุฒิ ชินวัตร

อายุ
(ป)
54

56

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
(รอยละ)
0.002468 - วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Certificate Harvard University,
U.S.A.

0.000595

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- M.Eng. (Civil Engineering), Lamar
University, Beaumont, Texas,U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราช
อาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน
(ปรอ.) รุนที่ 16
- Certificate in Advanced
Management Program,
Harvard Business School, U.S.A.
- Certificate in Advanced
Management Program,
Banff School, Canada
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ป 2548 : หลักสูตร DAP

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา
ก.พ.39- ก.ย.44
ต.ค.44-ก.ย.45
ต.ค.45-ปจจุบัน
ปจจุบัน

2540
2541-2545
2546-ปจจุบัน
ปจจุบัน

ตําแหนง
รองผูจัดการใหญอาวุโสจัดหาและจําหนายกาซ
ธุรกิจกาซธรรมชาติ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญจัดหาและจําหนายกาซ
กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธและพัฒนาองคกร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยผูวาการประจําสํานักผูวาการ
กรรมการและผูจัดการทั่วไป
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารองคกร
กรรมการ
กรรมการ
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หนวยงาน / บริษทั
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด
บริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด
บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด
บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด
บริษัท เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

นายพิชัย ชุณหวชิร

57

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
(รอยละ)
ไมมี
- บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- M.B.A., Indiana University of
Pennsylvania, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน
(ปรอ.) รุนที่ 13
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2918
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา
2539-2542
2543-2544

2544
ต.ค.44-ปจจุบัน
ปจจุบัน

ตําแหนง
รองผูวาการการเงินและบัญชีองคกร
ผูจัดการใหญ ปตท. น้ํามัน
รักษาการผูจัดการใหญ ปตท. อินเตอรเนชั่นแนล
รักษาการรองผูวาการการเงินและบัญชีองคกร
รองผูวาการการเงินและบัญชีองคกร
รองกรรมการผูจัดการใหญ การเงินและบัญชีองคกร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการบริหาร
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หนวยงาน / บริษทั
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด
บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด
คณะกรรมการปรับโครงสรางเพื่อเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจ
คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานบัญชีบริหารสภาวิชาบัญชี
สภาวิจัยแหงชาติ สาขาเศรษฐศาสตร
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
การไฟฟานครหลวง
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท
(รอยละ)

นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย

57

0.004393

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
เครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M. Eng. (Industrial Engineering)
Lamar University, Texas, U.S.A.
- Ph.D. (Industrial Engineering)
Lamar University, Texas, U.S.A.
- Stanford Executive Program,
Stanford University, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน
(ปรอ.) รุนที่ 12

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา
2539-2542
2543-2546
2546-ปจจุบัน
ปจจุบัน

ตําแหนง
รองผูวาการแผนและพัฒนาองคกร
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นายกสมาคม
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หนวยงาน / บริษทั
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด
บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด
บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด
บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด
สมาคมกาซธรรมชาติ สําหรับยานยนตไทย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล
นายปรัชญา ภิญญาวัธน

อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท
(รอยละ)

55

0.003594

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
โยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.S. (Civil Engineering), Stanford
University, U.S.A.
- Ph.D. (Civil Engineering),University
of Texas at Austin, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน
(ปรอ.) รุนที่ 15

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา
2539-2542
2543-2544
2544
ต.ค.44-ต.ค.45
ต.ค.45-ธ.ค.46
ปจจุบัน

ตําแหนง

หนวยงาน / บริษทั

กรรมการผูจัดการใหญ
รองผูวาการแผนและพัฒนาองคกร
รองผูวาการกลยุทธและพัฒนาองคกร
รองกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธและพัฒนาองคกร
รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารองคกร
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด
บริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด
บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด
บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด
บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีคัลไทย จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล
นายวิโรจน มาวิจักขณ

อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท
(รอยละ)

58

0.003594

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม
โยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- M.S.C.E. (Civil Engineering)
University of Texas at Austin,U.S.A.

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา
2539-2541
2541-ก.ย.44
ต.ค.44-ปจจุบัน
2542-2548
ตั้งแต 1 ม.ค. 49ปจจุบัน

- Ph.D. (Civil Engineering)
University of Texas at Austin,U.S.A. ปจจุบัน
- Program for Management
Development, Harvard University,
U.S.A.
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
ป 2546 : หลักสูตร DAP และ
หลักสูตร DCP

นายชัยวัฒน ชูฤทธิ์

58

0.002397 - B.Sc. Economics, Nathaniel
Hawthorne College, U.S.A.

2539-2544
2544-2545
2545-2546
2546-2548
ต.ค.48-ปจจุบัน
ปจจุบัน

ตําแหนง

หนวยงาน / บริษทั

ผูอํานวยการกลุมธุรกิจปโตรเคมี
รองผูวาการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ/กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏิบัติงาน
Secondment ในตําแหนง กรรมการอํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอํานวยการ

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

รองผูจัดการใหญการตลาดขายปลีก
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการตลาดพาณิชย
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการตลาดขายปลีก
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญวางแผน
รองกรรมการผูจัดการใหญกลุมธุรกิจน้ํามัน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด
บริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
บริษัท รีเทลบิซิเนสอัลไลแอนซ จํากัด

- 15 -

บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด
บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด
บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด
บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล
นายอดิเทพ พิศาลบุตร

อายุ
(ป)
58

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ระยะเวลา
(รอยละ)
0.001015 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2536-2542
(วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณ
2542-2548
มหาวิทยาลัย
2544-ปจจุบัน
- M.Eng. (Electrical Engineering)
University of Houston, U.S.A.
7 ธ.ค.48-ปจจุบัน

- ประกาศนียบัตร Modern Marketing ปจจุบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
ป 2548 : หลักสูตร DCP

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง
รองผูจัดการใหญบริหาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ/ กรรมการและเลขานุการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏิบัติงาน
Secondment ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ/
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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หนวยงาน / บริษทั
บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด
บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด
บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย เอทานอลเอมีน จํากัด
บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด
บริษัท ไทยโคลีนคลอไรด จํากัด
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด
บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต จํากัด

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

นายมารุต มฤคทัต

54

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท
(รอยละ)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา

ตําแหนง

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมปโตรเลียม) University of
Taxas at Austin, U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมปโตรเลียม) University of
- Taxas at Austin, U.S.A.

2532-2537
2537-2540
2541-2542
2542-2545
2545-ปจจุบัน
1 มี.ค.49-ปจจุบัน

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน
(ปรอ.) รุนที่ 17
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
ป 2547 : หลักสูตร DAP
และหลักสูตร DCP

ปจจุบัน

รองผูจัดการใหญ ฝายผลิต
รองผูจัดการใหญ ฝายปฏิบัติการ
รองผูจัดการใหญโครงการบงกช
รองผูจัดการใหญอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
กรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท .ปฏิบัติงาน Secondment
ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ / กรรมการ
ประธานกรรมการ/ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ/ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ/ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ/ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ/ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ/ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ/ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ/ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ/ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ/ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ/ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานกรรมการ/ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการใหญ

หนวยงาน / บริษทั
บริษัท ปตท. สผ. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สผ. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สผ. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สผ. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สผ. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สผ. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเสซ จํากัด
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด
บริษัท ไดมอนด ปโตรเลียม จํากัด
บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร อินเวสทเมนต จํากัด
บริษัท พีทีทีอีพี เซาทเวสต เวียดนาม จํากัด
บริษัท พีทีทีอีพี คิมลอง เวียดนาม จํากัด
บริษัท พีทีทีอีพี ฮองลอง จํากัด
บริษัท พีทีทีอีพี ฮอนวู จํากัด
บริษัท พีทีทีอีพี โอมาน จํากัด
บริษัท พีทีทีอีพี อัลจีเรีย จํากัด
บริษัท พีทีทีอีพี อิหราน จํากัด
บริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท พีทีทีอีพี เมรางิน จํากัด
บริษัท บี8/32 พารทเนอร จํากัด
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
Moattama Gas Transportation Company

กรรมการ

Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn.Bhd.
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล

อายุ
(ป)

นายเพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท

56

นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม

51

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท
(รอยละ)

0.000181

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประสบการณทํางาน
ระยะเวลา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาเครื่องกล) University of
Santo Tomas Manila, Philippines
- ประกาศนียบัตร Asian Executive
Program (AEP) โดย GE
Management Development Institute
- ประกาศนียบัตร Senior Executive
Program โดย Sasin Graduate
Institute of Business
Administration of Chulalongkorn
University
- สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
ป 2548 : หลักสูตร DCP

2535
2539
2545

- อักษรศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตร Finance for Senior
Executive ของสถาบัน Harvard
Business School of New York,
U.S.A.

2541-ก.ย. 2544
1 ต.ค.44-มี.ค.48
1 เม.ย.48-6 ธ.ค.48
7 ธ.ค.48-31พ.ค.49

2547

1มี.ค.49-ปจจุบัน
ปจจุบัน

1 มิ.ย.49-ปจจุบัน

ตําแหนง

หนวยงาน / บริษทั

ผูจัดการฝายโรงแยกกาซธรรมชาติ
รองผูจัดการใหญปฏิบัติการโรงแยกกาซ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแยกกาซธรรมชาติ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.ปฏิบัติงาน
Secondment ในตําแหนง ผูจัดการใหญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏิบัติงาน
Secondment ในตําแหนง
รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส (เริ่ม 1 ก.ค.47)
กรรมการผูจัดการใหญ (เริ่ม 1 ต.ค. 47)
รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท .ปฏิบัติงาน Secondment
ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน
ผูจัดการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน
ผูจัดการฝายกลยุทธการเงินองคกร
ผูจัดการฝายกลยุทธการเงินองคกร รักษาการผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล
นางปริศนา ประหารขาศึก

อายุ
(ป)
52

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ระยะเวลา
(รอยละ)
0.001035 - พาณิชยศาสตรบัณฑิต
2539-2540
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
2540-2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
2541-ก.ย. 44
มหาวิทยาลัยเกริก
ต.ค.44-31พ.ค.49
- M.B.A.(Business Administration), 1มิ.ย.49-ปจจุบัน
Tarleton State University, U.S.A.
- Certificate of International Oil &
Gas Accounting, Professional
Development Institute, University
of North Texas, U.S.A.

ประสบการณทํางาน
ตําแหนง
ผูจัดการสวนบัญชีบริหาร ฝายบัญชีและการเงิน
นักบัญชีอาวุโส รักษาการผูอํานวยการฝายบัญชี
สํานักงานใหญ
ผูอํานวยการฝายบัญชี สํานักงานใหญ
ผูจัดการฝายบัญชี สํานักงานใหญ
ผูจัดการฝาย ประจํารองกรรมการผูจัดการใหญการเงินและ
บัญชีองคกร รักษาการ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบัญชี
องคกร สํานักงานใหญ
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หนวยงาน / บริษทั
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

