
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2546 เอกสารแนบ 1 
ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการถือหุน ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 1 (ป) การศึกษา  ในบริษัท 2 ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายวีระวัฒน ชลวณิช 
ประธานกรรมการ 

59 − Senior Executive Program 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) 

− MBA  
Oregon State University, USA 

− Associate Diplomas – Industrial 
Management 
Goteborg University, Sweden 

− พศ.บ. (บริหารธุรกิจ)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- 2541 – ปจจุบัน 
2540 – ปจจุบัน 
2537 – ปจจุบัน 
2532 - ปจจุบัน 
2541 – 2543 
2541 – 2543 
2538 – 2544 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
บจก.เอส ที ฟอรทัม เอ็นจิเนียริ่ง 
บจก.ศรีอูทอง 
บจก.วีแอนดวีแมเนจเมนตคอนซัลแทนต 
บจก.แหลมฉบัง เพาเวอร 
บจก.ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม 
บจก.ไทย แอล เอ็น จี เพาเวอร 

นายสัจจา เจนธรรมนุกูล 
กรรมการและกรรมการบริหาร 

49 − วศ.บ. (ไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
(ธนบุรี) 

3,601,000 หุน 
คิดเปน 5.35% 

2538 – ปจจุบัน 
2546 – ปจจุบัน 
2546 – ปจจุบัน 
2546 – ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2544 - ปจจุบัน 
2544 – ปจจุบัน 
ธ.ค. 2544 – ปจจุบัน 
พ.ค. 2544 – ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
2538 – ปจจุบัน 
2524 - ปจจุบัน 
2543 – 2546 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ 

บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
บจก.เบญจปโตรเลียม  
บจก.จตุจักร ออยล  
บจก.บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม 
VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 
บจก.อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม 
บจก.เมโทร ปโตรเลียม 
บจก.โยธินปโตรเลียม  
บจก.มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม 
บจก.เพทโทร-อินสตรูเมนท 
บจก.โยธินปโตรเลียม 
บจก.สยามกัลฟ ปโตรเคมีคัล  
บจก.เอสซีที ปโตรเลียม 
บจก.เพทโทร-อินสตรูเมนท 
บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
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ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการถือหุน ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 1 (ป) การศึกษา  ในบริษัท 2 ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสุมิตร ชาญเมธี 
กรรมการและกรรมการบริหาร 

48 − วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1,787,720 หุน 
คิดเปน 2.66% 

2538 – ปจจุบัน 
2546 - ปจจุบัน 
2546 - ปจจุบัน 
2546 - ปจจุบัน 
2546 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2544 - ปจจุบัน 
2544 - ปจจุบัน 
2544 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
2542 - ปจจุบัน 
2540 – ปจจุบัน 
2541 – 2542 
2540 - 2541 
2538 – 2540 
2537 – 2538 
2536 – 2537 
2534 - 2536 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและผูจัดการทั่วไป 
ที่ปรึกษาบริหาร 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
ผูจัดการทั่วไป 
รองกรรมการผูจัดการใหญ 

บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร  
บจก.จตุจักร ออยล 
บจก.บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม 
บจก.เอสซีที สหภัณฑ  
บจก.เบญจปโตรเลียม 
VTN-P Petrochemical Joint Venture Co., Ltd. 
บจก.อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม 
บจก.เมโทร ปโตรเลียม 
บจก.โยธินปโตรเลียม 
บจก.มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม 
บจก.จตุรทิศขนสง  
บจก.สยามกัลฟ ปโตรเคมีคัล 
บจก.เอสซีที ปโตรเลียม  
บจก.ลอจิก คอนซัลแตนท 
บจก.บางกอกแคน เมนนูแฟคเตอรริ่ง 
บจก.สยามพาราฟนส (ในเครือปูนซีเมนตไทย) 
บจก.ปโตรเชน 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
บจก.บางกอกอินดัสเตรียลแกส 
บมจ.บางจากปโตรเลียม 
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ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการถือหุน ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 1 (ป) การศึกษา  ในบริษัท 2 ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายศุภพงศ กฤษณกาญจน 
กรรมการและ 
ประธานกรรมการบริหาร 

47 − M.Sc.Chemical Engineering –  
California State University, Davis, 
USA 

− Certificate of Economics 
California State Polytechnic 
University, Pomona, USA 

− วศ.บ. (เคมี) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4,465,000 หุน 
คิดเปน 6.64% 

2540 – ปจจุบัน  
 
2545 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
2531 - ปจจุบัน 
2539 – 2544 
2537 – 2538 
2535 – 2536 
 
2530 – 2534 
2524 – 2529 
2522 - 2523 

กรรมการและประธาน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
ประธานกรรมการ 
ผูจัดการโครงการ 
 
วิศวกรโครงการ 
วิศวกรกระบวนการผลิตและควบคุม 
วิศวกร 

บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
 
บจก.โยธินปโตรเลียม 
บจก.สยามกัลฟ ปโตรเคมีคัล 
บจก.ออนเนสท แอนด เอฟเชียน 
บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
บจก.ออนเนสท แอนด เอฟเชียน 
บจก.สีชังสยามโซลเวนท และบจก.สีชัง
เทอรมินัล 
บจก.บางจากปโตรเลียม 
บจก.เอสโซ ประเทศไทย 
บจก.น้ํามันพืชอุตสาหกรรม 

นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล 
กรรมการ กรรมการบริหาร  
กรรมการผูจัดการ และ 
รักษาการผูจัดการทั่วไปสาย
ธุรกิจจัดหาน้ํามัน 

48 − MBA 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

− วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2,235,700 หุน 
คิดเปน 3.32% 

2546 – ปจจุบัน 
2546 – ปจจุบัน 
2546 - ปจจุบัน 
2544 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
2539 – ปจจุบัน 
2536 – 2539 

กรรมการผูจัดการ 
รักษาการกรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผูจัดการกอสรางโครงการ 

บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
บจก.โยธินปโตรเลียม 
บจก.โยธินปโตรเลียม 
บจก.สยามกัลฟ ปโตรเคมีคัล 
บจก.แบค บราเดอร 
บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) 

นายสุทัศน ขันเจริญสุข 
กรรมการ 

45 − MBA 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
− วท.บ. 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1,396,000 หุน 
คิดเปน 2.07% 

2539 – ปจจุบัน 
ธ.ค. 2544 - ปจจุบัน 
2534 – ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการผูอํานวยการ 
กรรมการ 

บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
บจก.เพทโทร-อินสตรูเมนท 
บจก.เพทโทร-อินสตรูเมนท 
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ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการถือหุน ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 1 (ป) การศึกษา  ในบริษัท 2 ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ 
กรรมการ 

57 − วท.บ. (เคมี)  
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11,060,000 หุน 
คิดเปน 16.44% 

2542 – ปจจุบัน 
ก.ย. 2546 – ปจจุบัน 
ส.ค. 2546 – ปจจุบัน 
2542 – ปจจุบัน 
2536 – 2541 

กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ผูจัดการใหญฝายอุตสาหกรรม 

บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
บจก.เอสซีที ปโตรเลียม 
บจก.เอสซีที ปโตรเลียม 
บจก.เชอรวูดเคมิคอล 
บจก.เชลลแหงประเทศไทย 

ดร.วิชิต แยมบุญเรือง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

62 − เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชย
ศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

− MA, Economic 
Columbia University, USA 

− Ph.D.School of Public and 
International Affairs 
University of Pittsburgh, USA 

- ส.ค. 2546 – ปจจุบัน 
2543 – ปจจุบัน 
2542 – ปจจุบัน 
2522 - 2543 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการ 
ผูอํานวยการธุรกิจการกลั่น 

บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
บมจ.จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล 
บจก.โกลเบิลบอนด 
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

นายอานุภาพ จามิกรณ 
กรรมการตรวจสอบ 

49 − วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     

− ปริญญาโท Chemical Engineering 
University of Tennessee (Knoxville), 
USA 

- ส.ค. 2546 – ปจจุบัน 
2535 – 2544 
2522 – 2535 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร 
ผูจัดการฝาย 

บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
บจก.คูเวตปโตรเลียม (ประเทศไทย) 
บมจ.เอสโซแสตนดารดประเทศไทย 

นายพิพิธ พิชัยศรทัต 
กรรมการตรวจสอบ 

42 − รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

− ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร
มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ส.ค. 2546 – ปจจุบัน 
2543 – ปจจุบัน 
2543 – ปจจุบัน 
2543 – ปจจุบัน 
2540 - 2543 

กรรมการตรวจสอบ 
ผูชวยผูจัดการ 
รองผูอํานวยการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 

บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
สํานักงานจัดการทรัพยสินสวนพระองค 
โครงการพัฒนาสวนพระองค 
บจก.มงคลชัยพัฒนา 
บจก.บางจากกรีนเนท  
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ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการถือหุน ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 1 (ป) การศึกษา  ในบริษัท 2 ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายบรรลือ ศรีโปดก 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

46 − MBA 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

− วศ.บ. (ไฟฟา) 
         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  

(ธนบุรี) 

- 2539 – ปจจุบัน 
2546 – ปจจุบัน 
 
2546 – ปจจุบัน 
2546 - ปจจุบัน 
 
2546 – ปจจุบัน 
2546 – ปจจุบัน 
2546 – ปจจุบัน 
2546 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2544 - ปจจุบัน 
2544 – ปจจุบัน 
2545- 2546 
2538 – 2539 
2533 - 2537 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
รักษาการผูจัดการสํานักกรรมการผู
จัดการ 
รักษาการผูจัดการสํานักสารสนเทศ 
รักษาการผูจัดการสํานักวางแผน
และพัฒนาธุรกิจ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รักษาการกรรมการผูจัดการ 
กรรมการและผูจัดการทั่วไป 
กรรมการ 

บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
 
บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
 
บจก.จตุจักร ออยล 
บจก.เบญจปโตรเลียม 
บจก.บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม 
บจก.โยธินปโตรเลียม 
บจก.อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม 
บจก.เมโทร ปโตรเลียม 
บจก.มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม 
บจก.โยธินปโตรเลียม 
บจก.จตุรทิศขนสง 
บจก.เอ เอ เอส อินเตอรเทรด 
บจก.ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส 
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ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการถือหุน ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 1 (ป) การศึกษา  ในบริษัท 2 ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางศิรพร กฤษณกาญจน 
ผูจัดการทั่วไปสายบริหารและ
การเงิน และ 
รักษาการผูจัดการสํานักตรวจ
สอบภายใน  
 

48 − MBA 
     California State Polytechnic University,  
     Pomona, USA 
− บช.บ. (ตนทุน) 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

160,020 หุน 
คิดเปน 0.24% 

2546 - ปจจุบัน 
 
2546 - ปจจุบัน 
 
2546 - ปจจุบัน 
2546 - ปจจุบัน 
2546 - ปจจุบัน 
2546 – ปจจุบัน 
2541 – 2546 
2545 - ปจจุบัน  
2545 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2544 - ปจจุบัน 
2531 - ปจจุบัน 
2539 – 2541 

ผูจัดการทั่วไปสายบริหารและการ
เงิน 
รักษาการผูจัดการสํานักตรวจสอบ
ภายใน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจัดการทั่วไปสายการเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
Senior Vice President Budgeting  / 
Accounting / Finance Department 

บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
 
บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
 
บจก.จตุจักร ออยล  
บจก.บูรพารุงโรจน ปโตรเลียม 
บจก.เบญจปโตรเลียม 
บจก.เอสซีที สหภัณฑ 
บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
บจก.โยธินปโตรเลียม 
บจก.อิสานรุงเรือง ปโตรเลียม 
บจก.เมโทร ปโตรเลียม 
บจก.มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม 
บจก.ออนเนสท แอนด เอฟเชียน 
Bangkok Terminal Co., Ltd. (เดิมชื่อ Sun 
Estate Co., Ltd.) 

ดร.เรืองศักดิ์ ฐิติรัตนสกุล 
ผูจัดการทั่วไปสายธุรกิจการคา 

46 − Ph.D. Chemical Engineering – 
University of Toronto 

− M.Sc. Chemical Engineering – 
University of Toronto 

− M.Ad. Industrial Management – 
Western Michigan University 

− วศ.บ. (เคมี)  
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- 2546 - ปจจุบัน 
 
2545 - ปจจุบัน 
2544 – ปจจุบัน 
2543 – 2546 
2542 – 2543 
2540 – 2542 

ผูจัดการทั่วไปสายธุรกิจและจัดหา
น้ํามัน 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจัดการทั่วไปสายธุรกิจการคา 
Project Co-Ordinator 
Raw Material Acquisition Manager 
 

บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
 
บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
บจก.โยธินปโตรเลียม 
บจก.จตุรทิศขนสง 
Esso Standard Thailand Limited 
Esso Standard Thailand Limited 
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ชื่อ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการถือหุน ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ตําแหนง 1 (ป) การศึกษา  ในบริษัท 2 ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสมศักดิ์ คีตสิน 
ผูจัดการทั่วไปสายโรงงาน 

44 − MBA 
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
− วท.บ. (เคมีเทคนิค) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- 2546 - ปจจุบัน 
2540 – 2546 
2538 – 2540 

ผูจัดการทั่วไปสายโรงงาน 
ผูจัดการสวนวิศวกรรม 
ผูจัดการสวนผลิต 

บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร 
บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ 
บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ 
 

หมายเหตุ 1 ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือ 1) นายศุภพงศ กฤษณกาญจน นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายสุมิตร ชาญเมธี นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองสในสี่คน
นี้ ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 2) นายศุภพงศ กฤษณกาญจน หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุมิตร ชาญเมธี หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลง
ลายมือชื่อรวมกับ นายวีระวัฒน ชลวณิช หรือ นายสุทัศน ขันเจริญสุข หรือ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท 

 2 รวมสวนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
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