บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

พล.ต.อ.สุนทร ซ้ ำยขวัญ
ประธำนกรรมกำรบริษัท /
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรอิสระ

นำยศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์
กรรมกำรบริษัท / ประธำน
กรรมกำรบริหำร

อายุ
(ปี )
68
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คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำรัฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำ
รัฐศำสตร์ โรงเรียนนำยร้ อยตำรวจสำม
พรำน
กำรอบรม
- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร
(ปริญญำบัตร วปอ.) รุ่นที่ 36 วิทยำลัย
ป้องกันรำชอำณำจักร
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 41/2005 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- Commercial, Han Chiang College
(Malaysia)
กำรอบรม
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 96/2012 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(ร้ อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2555 – ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำรบริษัท /
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรบริษัท /
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
สมำชิกวุฒิสภำประเภท
สรรหำ
สมำชิกสภำนิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชำติ

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บมจ. มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์

ผลิตและจำหน่ำยเหล็ก

บมจ. วนชัย กรุ๊ป
วุฒิสภำ

ผลิตและจำหน่ำยแผ่นไม้

2555 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2538 – ปั จจุบนั
2535 – ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บจ. ผลิตภัณฑ์รังนกสยำม
บจ. สยำมรังนกทะเลใต้
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บจ. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่

2533 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บจ. เอส.ซี.เอส.พัฒนำที่ดิน

2550 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั
2551 – 2554
2549 – 2551

26.80

ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 - หน้ ำ 1

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

สภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ผลิตและขำยรังนก
ค้ ำรังนกนำงแอ่น
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
กรรมกำรบริษัท / ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร
ผู้จดั กำรใหญ่ / รักษำกำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด

อายุ
(ปี )

48

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
- วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำประมง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำรอบรม
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 92/2011 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- หลักสูตร SFE รุ่นที่ 8/2010 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(ร้ อยละ)

10.30

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

น้ องชำยนำง
ฉัตรแก้ ว คชเสนี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บจ. หำดใหญ่โชคเจริญ
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

บจ. กำแฟพันธุ์ไทย
บจ. พิเรนีส ออยล์
บจ. โอลิมปั ส ออยล์
บจ. แอตลำส ออยล์
บจ. แอนดีส ออยล์
บจ.เอเวอร์ เรสต์ ออยล์
บจ. เอ็มไพร์ ออยล์
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยกำแฟ
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง /
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
กำรตลำด
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำรบริษัท

และรับเหมำก่อสร้ ำง
ประกอบกิจกำรโรงแรม
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บจ. แอลไพน์ ออยล์
บจ. พีระมิด ออยล์
บจ. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่

2549 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
กรรมกำรผู้จดั กำร

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บจ. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร

2524 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 - หน้ ำ 2

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

นำยเทียร เมฆำนนท์ชยั
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

72

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- M.S. in Mechanical Engineer North
Dakota State University, U.S.A.
- วิศวกรรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรม
เครื่องยนต์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรอบรม
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ BJC/2004 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(ร้ อยละ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2548 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บจ. อำร์ แอนด์ดี เกษตรพัฒนำ

2545 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บจ. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่

2542 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

บจ. พี แอนด์ ซี กรุ๊ป
บจ. สตูลอะควำมำรีนคัลเจอร์
บจ. เอส.ซี.เอส.พัฒนำที่ดิน

2550 – 2555

ประธำนกรรมกำรบริษัท /
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรบริษัท

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

เพำะกล้ ำปำล์มน ้ำมัน
จำหน่ำย
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร
ค้ ำอสังหำริมทรัพย์
ฟำร์ มเลี ้ยงกุ้ง
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
และรับเหมำก่อสร้ ำง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บจ. เปโตรกรุงเทพฯ
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

สัมปทำนรังนกอีแอ่น
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บจ. ควอลิตี ้ ไพน์แอปเปิ ล โปร
ดักส์
บมจ. อำหำรสยำม

ผู้ผลิตและส่งออก
ผลิตภัณฑ์สบั ปะรด
ผู้ผลิตและส่งออก
ผลิตภัณฑ์สบั ปะรด
ขำยอสังหำริมทรัพย์

2548 – 2552
2555 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำรบริษัท /
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ประธำนกรรมกำรบริษัท

2544 – 2550

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร

เอกสำรแนบ 1 - หน้ ำ 3

บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี
ยล เอสเตท (ระยอง)
บมจ. เบอร์ ลี่ยคุ เกอร์

จำหน่ำยผลิตภัณฑ์อปุ โภค

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นำยสุพจน์ พิทยพงษ์ พชั ร์
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ

71

นำงเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์
กรรมกำรบริษัท

68

นำงฉัตรแก้ ว คชเสนี
กรรมกำรบริษัท /
กรรมกำรบริหำร

55

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- พำณิชยศำสตรบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
กำรอบรม
- หลัก สูต ร DAP รุ่ น ที่ 96/2012 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- มัธยมศึกษำ โรงเรียนอินทรพิชยั จังหวัดสุ
รำษฎร์ ธำนี
กำรอบรม
- หลักสูตร DACP รุ่นที่ 96/2012 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้ อม) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- นิติศำสตรบัณฑิต ภำคพิเศษ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(ร้ อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2555 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

6.04

ไม่มี

2550 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรบริษัท /
กรรมกำรบริหำร

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

บริโภค
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บจ. สยำม-เบสท์ เทรดดิ ้ง

ส่งออกสินค้ ำ

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บจ. ภูบดินทร์

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร
แก้ ไขคำสะกด
และข้ อมูล

2.71

พี่สำวนำย
พิทกั ษ์
รัชกิจปรำกำร

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บจ. เกียร์ ออโต คำร์

2554 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท / ตัวแทน
นำยหน้ ำค้ ำ
อสังหำริมทรัพย์

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บจ. จิตแก้ ว

เอกสำรแนบ 1 - หน้ ำ 4

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยอุปกรณ์ตกแต่งรถ
และให้ บริกำรซ่อม
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ค้ ำอสังหำริมทรัพย์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

- วิทยำศำสตรบัณฑิต (เคมี)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำรอบรม
- หลักสูต ร DAP รุ่ นที่ 92/2011 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

2553 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

เจ้ ำของกิจกำร / หุ้นส่วน
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท / ผู้จดั กำร

หสม. ฉัตรทองรุ่งเรือง
บจ. ผลิตภัณฑ์รังนกสยำม
บจ. อำร์ แอนด์ดี เกษตรพัฒนำ

2547 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

2543 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2536 – ปั จจุบนั
2536 – ปั จจุบนั
2534 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 - หน้ ำ 5

บจ. สยำมรังนกทะเลใต้
บจ. พี แอนด์ ซี อควำมำรีน
บจ. เค.โอ.ซี. อิมปอร์ ตเอ็ก
ปอร์ ต
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร บจ. ซีเคไฟว์ เทรดดิ ้ง
ผู้จดั กำร
กรรมกำรบริษัท
บจ. สตูลอะควำมำรีน ฟี ด
ซัพพลำย
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร บจ. เอ็น แอนด์ ซี มินิมำร์ ท
ผู้จดั กำร
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร บจ. เคทีพี ปิ โตรเลียม
ผู้จดั กำร
กรรมกำรบริษัท
บจ. โอเดียนเซำท์เทิร์นเซ็นเตอร์
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร บจ. พี แอนด์ ซี ปิ โตรเลียม
ผู้จดั กำร
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร บจ. พี แอนด์ ซี กรุ๊ป
ผู้จดั กำร

ประเภทธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์
ผลิตและขำยรังนก
เพำะกล้ ำปำล์มน ้ำมัน
จำหน่ำย
ค้ ำรังนกนำงแอ่น
นำกุ้ง
สัมปทำนรังนกนำงแอ่น
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยอำหำรกุ้ง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ค้ ำอสังหำริมทรัพย์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

นำยรังสรรค์ พวงปรำง
กรรมกำรบริษัท / รองประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /
กรรมกำรบริหำร / ผู้ชว่ ย
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ /
รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
นโยบำยและแผน / รักษำกำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรทัว่ ไป

อายุ
(ปี )

47

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สถำบันบัณฑิต
พัฒน บริหำรศำสตร์
- บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำบัญชี เกียรติ
นิยมอันดับสอง มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
กำรอบรม
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 79/2009 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(ร้ อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2532 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

บจ. สตูลอะควำมำรีนคัลเจอร์
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

ฟำร์ มเลี ้ยงกุ้ง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงแก้ ไขคำสะกด
และข้ อมูล

บจ. กำแฟพันธุ์ไทย
บจ. พิเรนีส ออยล์
บจ. โอลิมปั ส ออยล์
บจ. แอตลำส ออยล์
บจ. แอนดีส ออยล์
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยกำแฟ
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บจ.เอเวอร์ เรสต์ ออยล์
บจ. เอ็มไพร์ ออยล์
บจ. แอลไพน์ ออยล์
บจ. พีระมิด ออยล์
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2549 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
รองประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
นโยบำยและแผน
รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
บริหำรทัว่ ไป
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำร
ใหญ่
กรรมกำรบริษัท

บจ. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่

2549 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท

บจ. เซ็นจูรี่ ออยล์

ค้ ำปลี ก น ำ้ มั น เชื อ้ เพลิ ง
ผ่ำนสถำนีบริกำร
สัมปทำนรังนกนำงแอ่น

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 - หน้ ำ 6

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2548 – ปั จจุบนั

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

2553 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท /
กรรมกำรบริหำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน
ผู้จดั กำรส่วนบัญชี
กรรมกำรบริษัท /
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท

บจ. ไฮไลท์แมนชัน่
บจ. ลีเกิล เบรนส์

2548 – ปั จจุบนั
2546 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรผู้จดั กำร

บจ. นิวบำงโพ อพำร์ ทเม้ นท์
บจ.ภูริพฒ
ั น์พร็อพเพอร์ ตี ้
บจ. พี.เอส.วี. พร็อพเพอร์ ตี ้

ให้ เช่ำอพำร์ ทเม้ นท์
ให้ คำปรึกษำทำงกฎหมำย
และดำเนินคดีควำม
ให้ เช่ำอพำร์ ทเม้ นท์
ค้ ำอสังหำริมทรัพย์
ค้ ำอสังหำริมทรัพย์

2548 – 2553

นำยพงษ์ ศกั ดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช
กรรมกำรบริษัท /
กรรมกำรบริหำร

นำยธำตรี เกิดบุญส่ง

45

57

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (XMBA) สำขำ
ด้ ำนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- เศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำกำรเงิน กำร
คลัง ระหว่ำงประเทศ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
กำรอบรม
- หลักสูตร DAP รุ่ นที่ 96/2012 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- MINI MBA จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดย
ธนำคำรศรีนคร จำกัด (มหำชน)
- ประกำศนี ย บัต รชั น้ สู ง กำรบริ ห ำรงำน
ภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 6 (ปรม.
6) สถำบันพระปกเกล้ ำ
คุณวุฒิกำรศึกษำ

0.80

บุตรของนำย
วีรศักดิ์
วชิรศักดิ์พำนิช

2536 - 2551
2555 – ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

เพิ่มเติมและ
แก้ ไขข้ อมูล
เพื่อควำม
ถูกต้ องและ
ชัดเจน
ไม่มี

นำงฉัตรแก้ ว

2555 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 - หน้ ำ 7

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยธุรกิจขนส่ง

นำงจิตธำดำ ทับทิมหิน
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยสำนัก
กรรมกำรผู้จดั กำร

นำยสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(ร้ อยละ)

- อนุปริญญำ ช่ำงยนต์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน (วิทยำเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครรำชสีมำ)
55

47

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

คชเสนี
2550 – ปั จจุบนั
เป็ นพี่สะใภ้ ของ
ภรรยำ
2549 – 2550

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ
เทคโนโลยีชีวภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเคมี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ไม่มี

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำ คณิตศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
หำดใหญ่
กำรอบรม
- หลักสูตร SFE รุ่นที่ 16/2012 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ไม่มี

ไม่มี

2555 – ปั จจุบนั
2551 - 2554
2548 - 2551

ไม่มี

2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2553 – 2554
2552 – 2553
2551 – 2552
2550 – 2551

เอกสำรแนบ 1 - หน้ ำ 8

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยธุรกิจ
ขนส่ง
ผู้จดั กำรส่วนอำวุโส ฝ่ ำย
กำรตลำด
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยสำนัก
กรรมกำรผู้จดั กำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
ปฏิบตั ิกำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรค้ ำ
ปลีก
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
ปฏิบตั ิกำร
เจ้ ำหน้ ำที่บริหำร

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
เพิ่มเติมและ

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บจ. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่

ค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง ถูกต้ องและ
ผ่ำนสถำนีบริกำร
ชัดเจน
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำร
ทัว่ ไป
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
ปฏิบตั ิกำร
ผู้ชว่ ยผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
ปฏิบตั ิกำร

บจ. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บจ. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

ค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร
ค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

แก้ ไขข้ อมูล
เพื่อควำม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2546 – 2550

นำงสุขวสำ ภูชชั วนิชกุล
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน

นำยชัยทัศน์ วันชัย
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรค้ ำ
ปลีก

46

44

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (กำรเงิน)
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- บริหำรธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) เกียรตินิยม
อันดับ 2 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตหำดใหญ่
กำรอบรม
- หลักสูตร SFE รุ่นที่ 16/2012 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
คุณวุฒิกำรศึกษำ
- วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (เศรษฐศำสตร์ )
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- วิทยำศำสตรบัณฑิต (ประมง)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำรอบรม
- หลักสูตร SFE รุ่นที่ 16/2012 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ไม่มี

ประเภทธุรกิจ

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง เพิ่มเติมและ

2554 – 2554
2554 – 2554
2555 – ปั จจุบนั
25553 –
ปั จจุบนั

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรค้ ำ
ปลีก

บจ. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่

เป็ นญำติผ้ นู ้ อง 2555 – ปั จจุบนั
ของนำย พิทกั ษ์ 2550 – ปั จจุบนั
รัชกิจประกำร
2545 – 2549

ไม่มี

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท

ผู้ชว่ ยผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
นโยบำยและแผน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน
ผู้ชว่ ยผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
บัญชีและกำรเงิน
ผู้จดั กำรส่วนบัญชีและ
กำรเงิน
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2540 - 2544

ไม่มี

ตาแหน่ ง

บจ. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่
บจ. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่
บจ. แอนดีส ออยล์
บจ. แอตลำส ออยล์
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

บจ. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่
2553 – 2555

รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
บริหำรค้ ำปลีก

2543 – 2553

ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรตลำด

เอกสำรแนบ 1 - หน้ ำ 9

บจ. ไทย เซกิซยุ โฟม

แก้ ไขข้ อมูล
ค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง
เพื่อควำม
ผ่ำนสถำนีบริกำร
ถูกต้ องและ
ค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ชัดเจน
ผ่ำนสถำนีบริกำร
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร
ค้ ำปลีกน ้ำมันเชื ้อเพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร
โรงงำนผลิตโพลีเอธำลีน
โฟม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

/
เอกสำรแนบ 1 - หน้ ำ 10

/ //
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

นายชัยทัศน์ วันชัย

นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล

นายสุรศักดิ์ ส่ งวรกุลพันธุ์

/ //

นางจิตธาดา ทับทิมหิน

/

นายธาตรี เกิดบุญส่ ง

/

นายพงษ์ ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

/

นายรังสรรค์ พวงปราง

นางฉัตรแก้ ว คชเสนี

นายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ

/ //
X
/
/
/
/
/
/
/
/
/

นางเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์

/ //
/

นายสุพจน์ พิทยพงษ์ พัชร์

X

นายเทียร เมฆานนท์ ชัย

บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
บริ ษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด
บริ ษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด
บริ ษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด
บริ ษัท เอเวอร์ เรสต์ ออยล์ จำกัด
บริ ษัท แอตลำส ออยล์ จำกัด
บริ ษัท แอนดีส ออยล์ จำกัด
บริ ษัท พิเรนีส ออยล์ จำกัด
บริ ษัท โอลิมปั ส ออยล์ จำกัด
บริ ษัท กำแฟพันธุ์ไทย จำกัด
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์

พล.ต.อ.สุนทร ซ้ ายขวัญ

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่ อย และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง

/ //
เพิ่มเติมและ
แก้ ไขข้ อมูล
เพื่อควำม
ถูกต้ องและ
ชัดเจน

บริ ษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ผลิตภัณฑ์รังนกสยำม จำกัด
บริ ษัท สยำมรังนกทะเลใต้ จำกัด
บริ ษัท เอส.ซี.เอส.พัฒนำที่ดิน จำกัด
บริ ษัท หำดใหญ่โชคเจริ ญ จำกัด
บริ ษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด
บริ ษัท สตูลอะควำมำรี นคัลเจอร์ จำกัด
บริ ษัท อำร์ แอนด์ดี เกษตรพัฒนำ จำกัด
บริ ษัท ควอลิตี ้ ไพน์แอปเปิ ล โปรดักส์ จำกัด
บริ ษัท อำหำรสยำม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท จำกัด
(ระยอง)
จำกัด เทรดดิ ้ง จำกัด
บริ
ษัท สยำม-เบสท์
บริ ษัท ภูบดินทร์ จำกัด
บริ ษัท เกียร์ ออโต คำร์ จำกัด
บริ ษัท จิตแก้ ว จำกัด
ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ ฉัตรทองรุ่งเรือง

X
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
X //
/
/ //
/
/
/
/
เอกสำรแนบ 1 - หน้ ำ 11

นายชัยทัศน์ วันชัย

นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล

นายสุรศักดิ์ ส่ งวรกุลพันธุ์

นางจิตธาดา ทับทิมหิน

นายธาตรี เกิดบุญส่ ง

นายพงษ์ ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

นายรังสรรค์ พวงปราง

นางฉัตรแก้ ว คชเสนี

นางเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์

นายสุพจน์ พิทยพงษ์ พัชร์

นายเทียร เมฆานนท์ ชัย

นายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ

นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์

พล.ต.อ.สุนทร ซ้ ายขวัญ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

บริ ษัท พี แอนด์ ซี อควำมำรี น จำกัด
จบริำกัษดัท เค.โอ.ซี. อิมปอร์ ตเอ็กปอร์ ต จำกัด
บริ ษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิ ้ง จำกัด
บริ ษัท สตูลอะควำมำรี น ฟี ด ซัพพลำย จำกัด
บริ ษัท เอ็น แอนด์ ซี มินิมำร์ ท จำกัด
บริ ษัท เคทีพี ปิ โตรเลียม จำกัด
บริ ษัท โอเดียนเซำท์เทิร์นเซ็นเตอร์ จำกัด
จำกัษดัท พี แอนด์ ซี ปิ โตรเลียม จำกัด
บริ
จำกัษดัท เซ็นจูรี่ ออยล์ จำกัด
บริ
บริ ษัท ไฮไลท์แมนชัน่ จำกัด
บริ ษัท ลีเกิล เบรนส์ จำกัด
บริ ษัท นิวบำงโพ อพำร์ ทเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท ภูริพฒ
ั น์พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด
บริ ษัท พี.เอส.วี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด
หมำยเหตุ:

/ = กรรมกำรบริษัท

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
x = ประธำนกรรมกำรบริษัท

// = กรรมกำรบริหำร
เอกสำรแนบ 1 - หน้ ำ 12

นายชัยทัศน์ วันชัย

นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล

นายสุรศักดิ์ ส่ งวรกุลพันธุ์

นางจิตธาดา ทับทิมหิน

นายธาตรี เกิดบุญส่ ง

นายพงษ์ ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

นายรังสรรค์ พวงปราง

นางฉัตรแก้ ว คชเสนี

นางเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์

นายสุพจน์ พิทยพงษ์ พัชร์

นายเทียร เมฆานนท์ ชัย

นายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ

นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์

พล.ต.อ.สุนทร ซ้ ายขวัญ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

