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เอกสารแนบ 1 หนา 1

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นายมนู เลียวไพโรจน 60 ไมมี  M.Sc. in Economics, University of Kentucky, U.S.A.
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมดี)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 Certificate, Industrial Development, Nagoya, Japan
 ปริญญาบัตร วปอ. รุนที่ 34

ป 2542-ปจจุบัน
ป 2537-2542

ปลัดกระทรวง
กรรมการ
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ประธาน

ประธานกรรมการบริหาร
รองผูอํ านวยการ

กระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.สํ ารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน)
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาด
ยอม
บริษัท ออยและนํ้ าตาลไทย จํ ากัด
บริษัท ไทยออยล จํ ากัด
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด
(มหาชน)
คณะกรรมการออยและนํ้ าตาล
ทราย
Technonet Asia สิงคโปร
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
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 เอกสารแนบ 1 หนา 2

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ 51 ไมมี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A) Utah State
University, สหรัฐอเมริกา

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ
รวมเอกชน รุนที่ 10 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(วปรอ.4010)

• Certificate in Advanced Management Program,
Harvard Business School, USA

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สํ าหรับนักบริหารชั้นสูง รุนที่ 6
สถาบันพระปกเกลา

ป 2546-ปจจุบัน

ป 2544-2546

กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํ าหนายกาซธรรม
ชาติ จํ ากัด
บริษัท ปตท. สํ ารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย
(ประเทศไทย) จํ ากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้ าเย็น จํ ากัด
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํ ากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศ
ไทย) จํ ากัด
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
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 เอกสารแนบ 1 หนา 3

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

ป 2542-2544

ป 2539-2542

ผูจัดการใหญกลุมธุรกิจกาซ
ธรรมชาติ
ผูจัดการใหญ ปตท. นํ้ ามัน

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
นายพละ  สุขเวช 63 ไมมี  Ms. in Industrial Engineering (Operation Research),

Oregon State University, U.S.A.
 Cert. in System Analysis in Water Resource Planning,

U.S. Army, Corps. of  Engineers, U.S.A.
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (เกียรติ

นิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 Cert. in Advanced Management Program, Harvard

Business School, Harvard University, U.S.A.
 ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร

ภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 333)

ป 2544-ปจจุบัน

ป 2538-2542
ป 2533-2542

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัท

ประธานและกรรมการตรวจ
สอบ
กรรมการบริษัท

ผูวาการ
กรรมการบริษัทและรักษา
การแทนกรรมการผูจัดการ
ใหญ

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท อะโรเมติกส(ประเทศไทย)
จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท สํ ารวจและผลิตปโตรเลียม
จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง
จํ ากัด (มหาชน)
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด

นายชลณัฐ  ญาณารณพ 44 ไมมี  Master of Chemical Engineering Imperial College,
London, U.K.

 Bachelor of Environmental Chemical Engineering

ป 2542-2544
ป 2538-2544

กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

บริษัท สยามโพลิโอเลฟนส จํ ากัด
บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน  จํ ากัด
บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน (1993) จก.
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 เอกสารแนบ 1 หนา 4

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

Salford University, Manchester, U.K. กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จํ ากัด
บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน (1994)
จํ ากัด

นายอดิศร  พลอยสังวาลย 46 ไมมี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาไฟฟา สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง

ป 2545-ปจจุบัน
ป 2544-2545
ป 2542-2544
ป 2539-2544
ป 2539-2541

กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการใหญ ปตท. นํ้ ามัน
ผูจัดการฝายผลิต

บริษัท ระยองโอเลฟนส จํ ากัด
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํ ากัด
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จํ ากัด
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํ ากัด

ดร. วิโรจน มาวิจักขณ 55 ไมมี  Ph. D., Civil Engineering, University of  Texas at
Austin, Texas, U.S.A.

 Master of Civil Engineering, University of  Texas at
Austin, Texas, U.S.A.

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
โยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ป 2542-ปจจุบัน

ป 2542-ก.ย. 2544

ป 2539-2542

กรรมการผูจัดการใหญ

รองผูวาการประจํ าสํ านักผู
วาการ
ผูอํ านวยการกลุมธุรกิจปโตร
เคมี

บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํ ากัด
(มหาชน)
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย

ดร. ไพรินทร ชูโชติถาวร 47 ไมมี  Doctor of Engineering in Chemical Engineering,
Tokyo Institute of  Technology

 Master of Engineering in Chemical Engineering,
Tokyo Institute of  Technology

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรติ

ป 2532-ปจจุบัน

ป 2539-ปจจุบัน

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท,
กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ

บริษัท บางกอกโพลิเอททิลีน
จํ ากัด (มหาชน)

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง
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 เอกสารแนบ 1 หนา 5

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดรับทุน
มอมบุโชว จากรัฐบาลญี่ปุน ป 2543

ป 2542

กรรมการรางหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตและวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กรรมการ

ชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุน)

นายโชคชัย อักษรนันท 61 ไมมี  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร
University of  New Brunswick, Canada

 Ph.D. (Chemical Engineering), University of  New
Brunswick, Canada

 Master of Chemical Engineering, University of  New
Brunswick, Canada

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรม
เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ปริญญาบัตร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร
ภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 311)

กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
และประธานบริหาร
รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการบริษัท

บริษัทเซาทเอเซียเทรดดิ้ง จํ ากัด
บริษัทรังสิตฟุตแวร จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัทเคมมิน จํ ากัด
บริษัทสยามไดมอนด จํ ากัด
บริษัทบางกอกรับเบอร จํ ากัด

บริษัทแพนเอเซียฟุตแวร จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัทคันทรี (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํ ากัด
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 เอกสารแนบ 1 หนา 6

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
อาวุโส
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท

(มหาชน)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํ ากัด

บริษัท วีนิไทย จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชยการ จํ ากัด
บริษัท สหพัฒนอินเตอร โฮลดิ้ง
จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย)
จํ ากัด (มหาชน)
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน
การเงิน
บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแกส จํ ากัด
(มหาชน)

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 66 ไมมี  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 33
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 48
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
 หลักสูตรชั้นนายพัน เหลาทหารราบ ณ ฟอรดเบนนิ่ง

โรงเรียนทหารราบกองทัพบกสหรัฐอเมริกา

ป 2545-ปจจุบัน

ป 2541-ปจจุบัน

ป 2544-2545

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
(ดานความมั่นคง)
ประธานคณะกรรมการโอ
ลิมปคแหงประเทศไทยฯ
รัฐมนตรีชวยวาการ กระทรวงกลาโหม
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 เอกสารแนบ 1 หนา 7

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

 หลักสูตรพลรม และจูโจม ณ ฟอรดเบนนิ่ง โรงเรียน
ทหารราบกองทัพบกสหรัฐอเมริกา

ป 2543

ป 2542

ประธานกรรมการ

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย)
จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด
บริษัท ไทยออยส จํ ากัด
บริษัท ไทยออยส พาวเวอร จํ ากัด
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํ ากัด
(มหาชน)

นายพิชัย ชุณหวชิร 54 ไมมี  บชบ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 Business Administration  Indiana University of

Pennsylvania U.S.A.
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน รุน

4313

ป 2545-ปจจุบัน

1 ต.ค. 44 - ปจจุบัน

ป 2543-ปจจุบัน
ป 2542-ปจจุบัน

16 ก.ค. 44 -
30 ก.ย. 44
ม.ค. 43-

15 ก.ค. 44

กรรมการสภาวิจัย

รองกรรมการผูจัดการใหญ
การเงินและบัญชีองคกร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

รองผูวาการเงินและบัญชี
องคกร

สภาวิจัยแหงชาติ สาขาเศรษฐ
ศาสตร
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. สํ ารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํ ากัด

บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย)
จํ ากัด (มหาชน)
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 เอกสารแนบ 1 หนา 8

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

ก.พ. 39 - ธ.ค. 42

ป 2541-ปจจุบัน

รองผูจัดการใหญ

รักษาการผูจัดการใหญ

รักษาการรองผูวาการเงิน
และบัญชีองคกร
รองผูวาการเงินและบัญชี
องคกร
กรรมการบริษัท

บริษัท การปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย
บริษัท ปตท. นํ้ ามัน, การ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท. อินเตอรเนชั่นแนล

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํ ากัด
(มหาชน)

นายเจนตชัย  ลิ้มวัฒนะกูร 37 ไมมี  Master of Business Administration (Finance) Western
Michigan University, Michigan, U.S.A.

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการวิเคราะหเชิงปริมาณ
ทางธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ป 2540-ปจจุบัน

ป 2537-2540

ป 2535-2537

ผูจัดการสวนการเงิน

Section Head-Merger and
Acquistion
Senior Credit Analyst

 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํ ากัด
และบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอรส
จํ ากัด
บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จํ ากัด
(มหาชน)
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 เอกสารแนบ 1 หนา 9

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

ดร. ทองฉัตร หงศลดารมภ 65 ไมมี  Ph.D. (Civil Engineering), Northwestern University,
Illinois, U.S.A.

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
โยธา (โครงสราง) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม สาขา
วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ป 2545-ปจจุบัน

ป 2544 - เม.ย. 2546

ป 2539-ปจจุบัน

ป 2539-2544

ป 2538-2542

ป 2530-2534

ป 2530

ป 2527

ป 2522-2530
ป 2522

ประธาน

ผูจัดการใหญ

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจัดการใหญ

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจัดการใหญ

ผูกอตั้ง

ผูกอตั้ง

ผูวาการ
ผูกอตั้ง

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัล
ไทย จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมทหารไทย จํ ากัด
บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนดเทเล
คอมมิวนิเคชั่น จํ ากัด (มหาชน)
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย
บริษัท ปตท. สํ ารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํ ารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน)
บริษัทปโตรเลียมแหงชาติ จํ ากัด
(มหาชน)
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย

นายโอฬาร  ไชยประวัติ 59 ไมมี  Ph.D. Economisc, Massachusetts Institute of ปจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ
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 เอกสารแนบ 1 หนา 10

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

Technology, (M.I.T.) U.S.A.
 B.S., (Magna Cum Laude), Economics  Wharton

School, University of  Pennsylvania, U.S.A.

ป 2544-ปจจุบัน

ป 2525-2544

ป 2513-2524

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการ
ประธานกรรมการ

นายกสภามหาวิทยาลัยชิน
วัตร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัด
การ

คลัง
บริษัท การบินไทย จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน)
มหาวิทยาลัยชินวัตร

ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด
(มหาชน)
ธนาคารแหงประเทศไทย

นายภิรมยศักดิ์  ลาภาโรจน
กิจ

59 ไมมี • Master in Public Administration, Harvard University,
U.S.A.

• Bachelor of Economics (with majors in Economics
and Accounting), University of  Tasmania, Australia

• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร
การปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ.)
รุนที่ 388

มิ.ย. 45 -ปจจุบัน

1 ต.ค. 44- มิ.ย. 45
ป 2544-2545

3 พ.ค. 44
2 ต.ค. 43

รองเลขาธิการคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน
รองปลัด
กรรมการ

ผูตรวจราชการ
เลขาธิการ

สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน
สํ านักนายกรัฐมนตรี
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย
สํ านักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ
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 เอกสารแนบ 1 หนา 11

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

10 ก.ค. 42

ป 2542-2544
16 มี.ค. 40

รองเลขาธิการ

กรรมการอํ านวยการ
ที่ปรึกษาดานนโยบายและ
แผนงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
โรงงานยาสูบ
สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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 เอกสารแนบ 1 หนา 12

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นายอดิเทพ พิศาลบุตร 55 ไมมี • Master of Science (Electrical Engineering),
University of Houston, Texas, USA. (1970)

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟ
ฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2511)

1 ก.ย. 42-ปจจุบัน
1 ม.ค. 37-31 ส.ค. 42
1 ก.พ. 35-31 ธ.ค. 36

1 ก.ค. 34-31 ม.ค. 35

1 ต.ค. 23-30 มิ.ย. 34

1 พ.ค.15-31 พ.ค. 23

กรรมการผูจัดการใหญ
รองผูจัดการใหญบริหาร
ผูจัดการใหญ รักษาการผู
อํ านวยการโครงการ
(บริการ)
รองผูอํ านวยการโครงการ
(บริการ) (ผูจัดการ)
Director of LPG Terminal
and Distribution
Department
วิศวกร

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย
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 เอกสารแนบ 1 หนา 13

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นายสหัสชัย พาณิชยพงศ 55 ไมมี • Master of Mechanical Engineer, Lamar University,
Texas (1974)

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2514)

15 ก.ย.46 – ปจจุบัน

1 ม.ค.42-14 ก.ย.46
1 ม.ค.37-31 ธ.ค.41
11 ธ.ค.33-31 ธ.ค.36
16 ธ.ค.24-10 ธ.ค.33

16 ส.ค.23-15 ธ.ค.24
1 ต.ค. 21-15 ส.ค.23
1 ต.ค. 17-30 ก.ย.21
1 ส.ค. 14-30 เม.ย.16

รองผูจัดการใหญสายงาน
การผลิต
รองผูจัดการใหญปฏิบัติการ
ผูชวยผูจัดการใหญปฏิบัติการ
วิศวกรอาวุโส
Gas Plant Construction Site
Manager / Gas Plant
Director
Sr. Mechanical Engineer
Head of Engineering
Design Engineer
วิศวกร

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

Bechtel INC., Houston
TECH-FAB INC., Houston
MID-South MFG., Corp., Houston
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
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 เอกสารแนบ 1 หนา 14

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นายวุฒิชัย  สัตยพานิช 58 ไมมี • Master of Engineer (Industrial Management), Lamar
University, Texas (1974)

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2514)

• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

15 ก.ย.46 – ปจจุบัน

1 ส.ค. 44-14 ก.ย.46
1 ก.ค. 43-31 ก.ค. 44

1 ม.ค. 37-30 มิ.ย. 43
3 ธ.ค. 33-31 ธ.ค. 36
29 มี.ค.20-2 ธ.ค. 33

1 ม.ค. 18-31 ธ.ค. 19

1 เม.ย.15-31 ธ.ค. 16

รองผูจัดการใหญสายงาน
การบริหาร
รองผูจัดการใหญบริหาร
รักษาการรองผูจัดการใหญ
บริหาร
ผูจัดการฝายซอมบํ ารุง
ผูจัดการสวนซอมบํ ารุง
นักบริหารระดับ 9 รองผู
อํ านวยการกองบริการงาน
ซอมบํ ารุง
Planning Engineer

วิศวกร 1

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส
การไฟฟานครหลวง

Midcontinent Pipeline Equments
Co.,Ltd.
กองโรงงาน การไฟฟานครหลวง



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 15

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นายมานพ เกิดลาภผล 56 ไมมี • Ph.D.Structural Engineer, University of Texas-ARL,
Texas (1980)

15 ก.ย.46 - ปจจุบัน

22 เม.ย. 45-14 ก.ย.46

1 พ.ย. 42-21 เม.ย. 45
1 มี.ค.40-31 ต.ค.42

1 ส.ค.39-28 ก.พ.40

1 มิ.ย.38-29 ก.พ.39
17 เม.ย.38-31 พ.ค.38
16 มี.ค.35-16 เม.ย.38

16 มิ.ย.31-15 มี.ค.35
1 พ.ย.27-15 มิ.ย.31

16 เม.ย.24-31 ต.ค.27
1 ก.ย.23-15 เม.ย.24
1 พ.ค.21-31 ธ.ค.21

16 ส.ค.19-31 พ.ค.23
1 ม.ค.18-15 ส.ค.19

ผูชวยผูจัดการใหญสายงาน
ธุรกิจ
ผูชวยผูจัดการใหญปฏิบัติ
การ
ผูจัดการฝายธุรกิจ
ผูจัดการฝายธุรกิจและวาง
แผน
รักษาการผูจัดการฝายธุรกิจ
และวางแผน
ผูจัดการโครงการ
ผูชวยผูอํ านวยการโครงการ
วิศวกรอาวุโส (ผูจัดการ
แผนก)
General SuperIntendent
Engineering Supervisor
Lead Engineer
Engineering Supervisor
Design Engineer
Civil Engineer
Research Associate
Engineer

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

Bechtel International, INC.
Bechtel Corp.
Brown & Root, INC.
Bechtel Corp.
CBM. Engineers, INC.
Parsons Brinkerhoff
University of Texas at Arlington
Lowe Engineers



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 16

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นายเจียมศักดิ์
นันทนาเนตร

52 ไมมี • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2519)

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2515)

15 ก.ย.46 - ปจจุบัน

22 เม.ย.45- 14 ก.ย.46

1 ก.ค.43-21 เม.ย.45
1 ม.ค.37-30 มิ.ย.43
3 ม.ค.37-31 ธ.ค.36
1 เม.ย.24-28 ก.พ.33

1 พ.ย.16-31 มี.ค.24
1 ก.ค.15-31 ต.ค.16

ผูชวยผูจัดการใหญ
ทํ าหนาที่ ผูอํ านวยการโครง
การขยายกํ าลังการผลิตและ
ผลิตภัณฑ
ผูอํ านวยการโครงการขยาย
กํ าลังการผลิตและผลิตภัณฑ
ผูชวยผูจัดการใหญปฏิบัติ
การ
ผูจัดการฝายวิศวกรรม
ผูจัดการแผนกConstruction
วิศวกรอาวุโส
วิศวกร

วิศวกร

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส
บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง
แอนด คอนสตรัคชั่น จํ ากัด
(มหาชน)
การไฟฟาสวนภูมิภาค
บริษัท ไมอัดไทย จํ ากัด



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 17

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นางทัศนาลักษณ สันติกุล 49 ไมมี • Doctorate Degree (D.E.S) International Laws,
Universite D’Aix-Marseille, France (1982)

• Master of International Laws, Universite D’Aix-
Marseille (1980)

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร (2520)

15 ก.ย.46 - ปจจุบัน

1 พ.ย.42-14 ก.ย.46
15 ก.ย.40-31 ต.ค.42

1 ม.ค.37-14 ก.ย.40

1 ธ.ค.35-31 ธ.ค.36

1 ก.ย.35-30 พ.ย.35

1 ก.ย.25-31 ส.ค.35

ผูจัดการสํ านักกํ ากับดูแล
องคกร
ผูจัดการสํ านักผูจัดการใหญ
รักษาการผูจัดการControl
Advisory Office
ผูจัดการแผนกจัดหาและ
ธุรกิจทั่วไป
ผูจัดการแผนกProject
Business Contract รักษาการ
ผูจัดการแผนก Project
Procurement
ผูจัดการแผนก Project
Business Contract
Contract Section Manager

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 18

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นางพันธทิพ อึ้งผาสุข 42 ไมมี • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(2545)

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

15 ก.ย.46 - ปจจุบัน

1 พ.ย.42-14 ก.ย.46

1 ก.ย.41-31 ต.ค.42
9 พ.ค.38-29 ก.พ.39

1 ต.ค.36-31 ธ.ค.37

1 ก.พ.35-31 ต.ค.38
15 ส.ค.33-31 ม.ค.35
1 ก.ค.25-14 ส.ค.33
1 พ.ค.25-30 พ.ค.25

ผูจัดการฝาย
รักษาการผูชวยผูจัดการใหญ
สายงานกลยุทธและการเงิน
ผูจัดการสํ านักวางแผนองค
กรและพัฒนาธุรกิจ
ผูจัดการแผนกวางแผน
รักษาการผูจัดการฝายธุรกิจ
และวางแผน
รักษาการผูจัดการแผนก
ธุรกิจ
ผูจัดการแผนกวางแผน
นักวางแผน
วิศวกร
Process Engineer

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
ซิคเนติกสไทยแลนด

นายสัมฤทธิ์ สํ าเนียง 39 ไมมี  ปริญญาตรีดานการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาโทดานธุรกิจการจัดการ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร

15 ก.ย.46 -ปจจุบัน

ก.ค. 46- 14 ก.ย46

ป 2543-2546

ผูจัดการฝายบัญชีและการ
เงิน
รักษาการผูจัดการฝายการ
เงินและบัญชี
ผูจัดการสวนวิเคราะหและ

บมจ.ไทยโลฟนส

บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 19

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

ป 2540-2542

ป 2535-2539

ป 2530-2534

ประมวลผลทางการเงิน
นักวิเคราะหอาวุโส สวน
วิเคราะหและวางแผนทาง
การเงิน
หัวหนาแผนกวิเคราะหและ
วางแผนทางการเงิน (ธุรกิจ
นํ้ ามัน)
เจาหนาที่การเงิน สวน
วิเคราะหและวางแผนทาง
การเงิน

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

นายนัฐวุฒิ พุทธิการันต 49 ไมมี • M.A. Personnel Administration, Oklahoma State
University (1981)

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร (2519)

1 ม.ค.37-ปจจุบัน
22 ก.ย.34-31 ธ.ค.36

3 ธ.ค.33-21 ก.ย.34
11 เม.ย.30-2 ธ.ค.33

1 พ.ย.24-31 มี.ค.30

ผูจัดการสํ านักกฎหมาย
ผูจัดการแผนกรักษาการผู
อํ านวยการโครงการบริหาร
ผูจัดการแผนกกฎหมาย
ทนายอาวุโส

หัวหนาแผนกนิติกร

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 20

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นางจารุณี ตันติเวชวุฒิกุล 43 ไมมี • Master of Educational Administration, มหาวิทยาลัย
บูรพา (2539)

• Bachelor of Arts (Mass Communication),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2525)

15 ก.ย.46 - ปจจุบัน
1 มิ.ย.44-14 ก.ย.46
1 ก.พ.38-31 พ.ค.44

ผูจัดการฝายทรัพยากรมุนษย
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
Chief of Gas Plant
Administration Division

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 21

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ 47 ไมมี • Master of Science (Mechanical), Manhattan College,
New York, USA. (1981)

• Bachelor of Science (Mechanical Engineer), New
York Institute of Technology, USA (1979)

15 ก.ย.46 - ปจจุบัน

1 เม.ย.46-14 ก.ย.46

1 พ.ย.42-31 มี.ค.46

1 พ.ค.42-31 ต.ค.42
1 ม.ค. 38-30 เม.ย.42

1 ม.ค.37-31 ธ.ค.37

1 ธ.ค.35-31 ธ.ค.36

10 ส.ค.34-30 พ.ย.35

1 ม.ค.42-9 ส.ค.34
1 ต.ค.29-31 ธ.ค.31
1 พ.ย.25-30 ก.ย.29

ผูจัดการฝายบริหารและจัด
หา
ผูจัดการฝายบริหารและจัด
หา รักษาการผูจัดการฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจัดการฝายบริหารและจัด
หา
ผูจัดการฝายจัดหา
ผูจัดการฝายบริหารและจัด
หา
ผูจัดการแผนกธุรกิจทั่วไป
รักษาการผูจัดการฝาย
บริหารและจัดหา
ผูจัดการแผนก Cost &
Schedules Control รักษา
การMIS. Project Manager
ผูจัดการแผนก Cost &
Schedules Control
หัวหนา
วิศวกร
วิศวกร

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 22

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นายธเนศ เจริญทรัพย 49 ไมมี • PH.D. Mechanical Engineering, Illinois Institute of
Technology, USA. (1986)

• Master of Science (Mechanical Engineering), Texas
A& I University, Texas, USA (1978)

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2519)

15 ก.ย.46 - ปจจุบัน

1 ม.ค.37-14 ก.ย.46
1 ก.พ.35-31 ธ.ค.36

16 พ.ย.33-31 ม.ค.35
16 ส.ค.30-30 เม.ย.33
16 ส.ค.29-15 ส.ค.30
1 ม.ค.22-15 ส.ค.29

ผูจัดการฝาย
ทํ าหนาที่ ผูอํ านวยการโครง
การผลิตภัณฑ EO/EG
ผูจัดการฝายเทคนิค
ผูจัดการแผนกMechanical
Engineering
วิศวกรเครื่องกล
Senior Research Associate
Research Associate
Graduate Assistant

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
Illinois Institute of Technology
Illinois Institute of Technology
Illinois Institute of Technology



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 23

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นายสุวิทย ทินนโชติ 47 ไมมี • Master of Public and Private Management, National
Institute of Development Administration (NIDA)

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง (2522)

1 ม.ค.38-ปจจุบัน
1 ม.ค.37-31 ธ.ค.37

1 ก.พ.35-31 ธ.ค.36

30 พ.ย.33-31 ม.ค.35
16 ก.ค.33-29 พ.ย.33
16 ก.พ.25-15 ก.ค.33

16 พ.ย.23-15 ก.พ.25

16 ก.ค.22-15 ก.ค.23

ผูจัดการฝายการผลิต
ผูจัดการแผนกการผลิต
รักษาการผูจัดการฝายการ
ผลิต
ผูจัดการแผนก Instrument
Engineer
Instrument Engineer
Electrical & Instrument
Department SuperIntendent
Gas Separation Plant,
Operations Shift in charge
Control System Engineer
Process Engineer

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํ ากัด
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย
บริษัท เอ็นเอส อีเล็คโทรนิคส
กรุงเทพฯ (1993) จํ ากัด



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 24

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นายศักดิ์ศรี  สวาทสุต 46 ไมมี • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

เครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2523)

1 ส.ค.44-ปจจุบัน
16 พ.ค.44-31 ก.ค.44

1 ม.ค.44-15 พ.ค.44

15 ม.ค.39-31 ธ.ค.43
1 มี.ค.38-14 ม.ค.39

1 ม.ค.37-28 ก.พ.38
1 พ.ย.34-31 ธ.ค.36
12 ก.ย.23-31 ต.ค.34

ผูจัดการฝายซอมบํ ารุง
รักษาการผูจัดการฝายซอม
บํ ารุง
ผูจัดการแผนกเครื่องจักร
รักษาการผูจัดการฝายซอม
บํ ารุง
ผูจัดการแผนกเครื่องจักร
ผูจัดการแผนกเครื่องจักร
รักษาการMechanical Shop
Section Manager
ผูจัดการแผนกเครื่องจักร
วิศวกรเครื่องกล
Head of Mechanical
maintenance Section

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 25

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นายบพิตร ศรีวะรมย 54 ไมมี • MBA. General Business, East Texas State University
Commerce Texas (1976)

• Bachelor of Science (Personnel), South Eastern
Oklahoma State University, USA. (1974)

15 ก.ย.46 - ปจจุบัน

22 เม.ย.45-14 ก.ย.46

1 พ.ย.42-21 เม.ย.45
15 ส.ค.40-31 ต.ค.42

15 ส.ค.40-15 มี.ค.41

1 เม.ย.37-14 ส.ค.40

1 ม.ค.37-31 มี.ค.37

1 ธ.ค.36-31 ธ.ค.36
1 ธ.ค.41-30 พ.ย.36

ผูจัดการฝายคุณภาพและ
ความปลอดภัย
ผูจัดการฝายพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัย
ผูจัดการโครงการ
รักษาการผูจัดการฝายพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัย
 ผูจัดการแผนก Plant
Employee & Public
Relations
ผูจัดการแผนก Training
รักษาการผูจัดการแผนก
Plant Employee & Public
Relations
ผูจัดการแผนก Training
รักษาการผูจัดการแผนก
Technical Training
ผูจัดการแผนก Training
ผูจัดการแผนกวิชาการ

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 26

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

1 พ.ย.22-30 พ.ย. 23

1 กพ.22-31 ตค.22
1 มค.20-31 มค.22

ผูจัดการฝายวิชาการ

ผูจัดการฝายตลาด
Personnel Supervisor

สภาองคการนายจางแหงประเทศ
ไทย
Home Insurance Co., Ltd.
Bush Duncan Co. Ltd.



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 27

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นายพลรบ  บุรุษรัตนพันธุ 48 ไมมี • ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• Bachelor of Applied Science (Building), New South
Wales Institute of Technology, Sydney (1985)

15 ก.ย.46 - ปจจุบัน

22 เม.ย.45-14 ก.ย.46

1 พ.ย.42-21 เม.ย.45

1 พ.ค.42-31 ต.ค.42
1 ม.ค.38-30 เม.ย.42

1 เม.ย.37-31 ธ.ค.37

1 ม.ค.37-31 มี.ค.37

1 พ.ค.36-31 ธ.ค.36

ผูจัดการฝาย
ทํ าหนาที่ ผูอํ านวยการโครง
การพัฒนาเพิ่มผลผลิต
ทั่วทั้งองคกร
ผูจัดการโครงการพัฒนาเพิ่ม
ผลผลิตทั่วทั้งองคกร
ผูจัดการฝายพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัย
ผูจัดการฝายบริหาร
ผูจัดการฝาย Plant
Administration Department
รักษาการผูจัดการฝาย Plant
Administration Department
ผูจัดการแผนก รักษาการผู
จัดการฝาย Plant
Administration Department
ผูจัดการแผนก รักษาการผู
จัดการแผนกฝายบริหาร
โครงการ

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 28

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

2 ธ.ค.34-30 เม.ย.36

1 มี.ค.28-1 ธ.ค. 34

ผูจัดการแผนกบริหารโครง
การ
วิศวกรอาวุโส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํ ากัด
(มหาชน)



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของของบริษัท
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 เอกสารแนบ 1 หนา 29

ประสบการณทํ างานชื่อ-สกุล อายุ
(ป)

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท คณุวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม ระยะเวลา ตํ าแหนง บริษัท/หนวยงาน

นายเสริมศักดิ์ ศรียาภัย 47 ไมมี • Master of Public and Private Management, NIDA
• Bachelor of Science (Electrical Engineer), Feati

University, Manila, Philippines (1980)

15 ก.ย.46 - ปจจุบัน

1 มี.ค.46-14 ก.ย.46
16 มิ.ย.45-28 ก.พ.46

22 เม.ย.45-31 ส.ค.45

1 มิ.ย.39-21 เม.ย.45

1 มี.ค.38-31 พ.ค.39

1 ม.ค.37-28 ก.พ.38

1 พ.ย.34-31 ธ.ค.36
1 ต.ค.25-31 ต.ค.34

1 ม.ค.24-30 ก.ย.25
1 พ.ค.23-31 ส.ค.23

ผูจัดการฝายเทคนิคและ
วิศวกรรมโรงงาน
ผูจัดการฝายวิศวกรรม
รักษาการผูจัดการฝาย
วิศวกรรม
ผูจัดการแผนก Operation
Support
ผูจัดการแผนก Operation
Support รักษาการ
Commercial Planning
ผูจัดการแผนก Offsite /
Utility Operation
ผูจัดการแผนก Instrument
Control
Instrument Engineer
วิศวกรเทียบเทาหัวหนา
แผนก
วิศวกร
วิศวกรไฟฟา

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส

บมจ.ไทยโอเลฟนส
บริษัท ปตท. จํ ากัด (มหาชน)

กรมทรัพยากรธรณี
มาเจริญอุตสาหกรรมยาง


