
 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)    

 

เอกสำรแนบ 1 -  หน้ำ  1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกิจ 

พล.ต.อ.สนุทร ซ้ำยขวญั  
ประธำนกรรมกำรบริษัท / 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
 

68 คณุวฒิุกำรศกึษำ 
- ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำรัฐศำสตร์  
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- รัฐประศำสนศำสตรบณัฑิต สำขำ
รัฐศำสตร์  โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจสำม
พรำน 

กำรอบรม 
- หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร 
(ปริญญำบตัร วปอ.) รุ่นที่ 36 วิทยำลยั
ป้องกนัรำชอำณำจกัร 

- หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 41/2005 สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

ไมมี่ ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั 
 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
2548 – ปัจจบุนั 
2551 – 2554 
 
2549 – 2551 
 

ประธำนกรรมกำรบริษัท / 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ 
สมำชิกวฒิุสภำประเภท
สรรหำ 
สมำชิกสภำนิตบิญัญัติ
แหง่ชำต ิ

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 
 
บมจ. มิลล์คอนสตีลอินดสัทรีส์  
 
บมจ. วนชยั กรุ๊ป  
วฒิุสภำ  
 
สภำนิตบิญัญัตแิหง่ชำติ  
 

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
  
ผลิตและจ ำหน่ำยเหล็ก 
 
ผลิตและจ ำหน่ำยแผ่นไม้ 

นำยศกัดิ์อนนัต์ วิจิตรธนำรักษ์  
กรรมกำรบริษัท / ประธำน
กรรมกำรบริหำร 

56 คณุวฒิุกำรศกึษำ 
- Commercial, Han Chiang College 

(Malaysia) 
กำรอบรม 
- หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 96/2012 สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 

26.80 ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
2547 – ปัจจบุนั 
2538 – ปัจจบุนั 
2535 – ปัจจบุนั 
 
2533 – ปัจจบุนั 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
 
กรรมกำรบริษัท 

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
บจ. ผลิตภณัฑ์รังนกสยำม  
บจ. สยำมรังนกทะเลใต้  
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่  
 
บจ. เอส.ซี.เอส.พฒันำที่ดิน 

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
ผลิตและขำยรังนก 
ค้ำรังนกนำงแอน่ 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
ค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร 
พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)    

 

เอกสำรแนบ 1 -  หน้ำ  2 
 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกิจ 

 
2524 – ปัจจบุนั 

 
กรรมกำรบริษัท 

 
บจ. หำดใหญ่โชคเจริญ  

และรับเหมำก่อสร้ำง 
ประกอบกิจกำรโรงแรม 

นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร  
กรรมกำรบริษัท / ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร
ผู้จดักำรใหญ่ / รักษำกำร
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 

48 คณุวฒิุกำรศกึษำ 
- บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

- วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำประมง 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

กำรอบรม 
- หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 92/2011 สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

- หลกัสตูร SFE รุ่นที่ 8/2010 สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 
 

10.30 น้องชำยนำง
ฉัตรแก้ว คชเสนี 

2555 – ปัจจบุนั 
 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
 
2549 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
 

ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง / 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
กำรตลำด 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
กรรมกำรผู้จดักำร 
 

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 
 
บจ. กำแฟพนัธุ์ไทย  
บจ. พิเรนีส ออยล์  
บจ. โอลิมปัส ออยล์  
บจ. แอตลำส ออยล์ 
บจ. แอนดีส ออยล์  
บจ.เอเวอร์เรสต์ ออยล์  
บจ. เอ็มไพร์ ออยล์  
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 
บจ. แอลไพน์ ออยล์  
บจ. พีระมิด ออยล์  
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่ 
 
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่  
 

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
 
จ ำหน่ำยกำแฟ 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
ค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
ค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร 



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)    

 

เอกสำรแนบ 1 -  หน้ำ  3 
 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกิจ 

2548 – ปัจจบุนั 
 
2545 – ปัจจบุนั 
2545 – ปัจจบุนั 
 
2542 – ปัจจบุนั 
2542 – ปัจจบุนั 
2542 – ปัจจบุนั 
 
2550 – 2555 
 
2548 – 2552 

กรรมกำรบริษัท 
 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
 
ประธำนกรรมกำรบริษัท / 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริษัท 

บจ. อำร์แอนด์ดี เกษตรพฒันำ 
 
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี   
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่  
 
บจ. พี แอนด์ ซี กรุ๊ป  
บจ. สตลูอะควำมำรีนคลัเจอร์  
บจ. เอส.ซี.เอส.พฒันำที่ดิน  
 
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี   
 
บจ. เปโตรกรุงเทพฯ 

เพำะกล้ำปำล์มน ำ้มนั
จ ำหน่ำย 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
ค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร 
ค้ำอสงัหำริมทรัพย์ 
ฟำร์มเลีย้งกุ้ง 
พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
และรับเหมำก่อสร้ำง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
สมัปทำนรังนกอีแอน่ 

นำยเทียร เมฆำนนท์ชยั   
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ  

72 คณุวฒิุกำรศกึษำ 
- M.S. in Mechanical Engineer North 

Dakota State University, U.S.A. 
- วิศวกรรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรม
เคร่ืองยนต์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

กำรอบรม 
- หลกัสตูร DAP รุ่นที่ BJC/2004 สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

ไมมี่ ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
2544 – 2550  

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
ประธำนกรรมกำรบริษัท / 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 
บจ. ควอลิตี ้ไพน์แอปเปิล โปร
ดกัส์  
บมจ. อำหำรสยำม  
 
บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรี
ยล เอสเตท (ระยอง)  
บมจ. เบอร์ลี่ยคุเกอร์   

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
ผู้ผลติและสง่ออก
ผลิตภณัฑ์สบัปะรด 
ผู้ผลติและสง่ออก
ผลิตภณัฑ์สบัปะรด 
ขำยอสงัหำริมทรัพย์ 
 
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อปุโภค



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)    

 

เอกสำรแนบ 1 -  หน้ำ  4 
 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกิจ 

 ตรวจสอบ บริโภค 
นำยสพุจน์ พิทยพงษ์พชัร์ 
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ 
 

71 คณุวฒิุกำรศกึษำ 
- บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- พำณิชยศำสตรบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

กำรอบรม 
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 96/2012 สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

ไมมี่ ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ  
กรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรบริหำร 

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 
บจ. สยำม-เบสท์ เทรดดิง้  

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
สง่ออกสินค้ำ 

นำงเลิศลกัษณ์ ณฏัฐสมบรูณ์  
กรรมกำรบริษัท 

68 คณุวฒิุกำรศกึษำ 
- มธัยมศกึษำ โรงเรียนอินทรพิชยั จงัหวดัสุ
รำษฎร์ธำนี 

กำรอบรม 
-  หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 96/2012 สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 6.04 ไมมี่ 2550 – ปัจจบุนั 
2546 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
บจ. ภบูดินทร์  

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
ค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร 

นำงฉัตรแก้ว คชเสนี  
กรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรบริหำร 

55 คณุวฒิุกำรศกึษำ 
- รัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต สถำบนั
บณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์  

- วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต (วิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

- นิติศำสตรบณัฑิต ภำคพิเศษ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

2.71 พี่สำวนำย
พิทกัษ์  

รัชกิจปรำกำร 

2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2554 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริษัท   
 
กรรมกำรบริษัท   
กรรมกำรบริษัท / ตวัแทน
นำยหน้ำค้ำ
อสงัหำริมทรัพย์ 

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
บจ. เกียร์ ออโต คำร์   
 
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
บจ. จิตแก้ว  
 
 

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยอปุกรณ์ตกแตง่รถ
และให้บริกำรซอ่ม 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
ค้ำอสงัหำริมทรัพย์ 
 
 



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)    

 

เอกสำรแนบ 1 -  หน้ำ  5 
 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกิจ 

- วิทยำศำสตรบณัฑิต (เคมี) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

กำรอบรม 
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 92/2011 สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

2553 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั 
 
2547 – ปัจจบุนั 
2546 – ปัจจบุนั 
2544 – ปัจจบุนั 
 
2543 – ปัจจบุนั 
 
2542 – ปัจจบุนั 
 
2539 – ปัจจบุนั 
 
2539 – ปัจจบุนั 
 
2536 – ปัจจบุนั 
2536 – ปัจจบุนั 
 
2534 – ปัจจบุนั 
 

เจ้ำของกิจกำร / หุ้นสว่น 
กรรมกำรบริษัท   
กรรมกำรบริษัท / ผู้จดักำร 
 
กรรมกำรบริษัท   
กรรมกำรบริษัท   
กรรมกำรบริษัท   
 
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร
ผู้จดักำร 
กรรมกำรบริษัท   
 
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร
ผู้จดักำร 
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร
ผู้จดักำร 
กรรมกำรบริษัท   
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร
ผู้จดักำร 
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร
ผู้จดักำร 

หสม. ฉัตรทองรุ่งเรือง 
บจ. ผลิตภณัฑ์รังนกสยำม  
บจ. อำร์แอนด์ดี เกษตรพฒันำ  
 
บจ. สยำมรังนกทะเลใต้  
บจ. พี แอนด์ ซี อควำมำรีน  
บจ. เค.โอ.ซี. อิมปอร์ตเอ็ก
ปอร์ต  
บจ. ซีเคไฟว์ เทรดดิง้  
 
บจ. สตลูอะควำมำรีน ฟีด  
ซพัพลำย  
บจ. เอ็น แอนด์ ซี มินิมำร์ท  
 
บจ. เคทีพี ปิโตรเลียม  
 
บจ. โอเดียนเซำท์เทิร์นเซ็นเตอร์  
บจ. พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม  
 
บจ. พี แอนด์ ซี กรุ๊ป  
 

อสงัหำริมทรัพย์ 
ผลิตและขำยรังนก 
เพำะกล้ำปำล์มน ำ้มนั
จ ำหน่ำย 
ค้ำรังนกนำงแอน่ 
นำกุ้ง 
สมัปทำนรังนกนำงแอน่ 
 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
จ ำหน่ำยอำหำรกุ้ง 
 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
ห้ำงสรรพสินค้ำ 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
ค้ำอสงัหำริมทรัพย์ 
 



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)    

 

เอกสำรแนบ 1 -  หน้ำ  6 
 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกิจ 

2532 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท   บจ. สตลูอะควำมำรีนคลัเจอร์  ฟำร์มเลีย้งกุ้ง 
นำยรังสรรค์ พวงปรำง  
กรรมกำรบริษัท / รองประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 
กรรมกำรบริหำร /  ผู้ชว่ย
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ /  
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
นโยบำยและแผน / รักษำกำร
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 
 

47 คณุวฒิุกำรศกึษำ 
- บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สถำบนั
บณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

- บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำบญัชี เกียรติ
นิยมอนัดบัสอง มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

กำรอบรม 
- หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 79/2009 สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 

ไมมี่ ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
 
2549 – ปัจจบุนั 
 
2549 – ปัจจบุนั 

รองประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
นโยบำยและแผน 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำรทัว่ไป 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร
ใหญ่ 
กรรมกำรบริษัท 
 
กรรมกำรบริษัท 

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 
 
บจ. กำแฟพนัธุ์ไทย  
บจ. พิเรนีส ออยล์  
บจ. โอลิมปัส ออยล์  
บจ. แอตลำส ออยล์  
บจ. แอนดีส ออยล์  
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 
บจ.เอเวอร์เรสต์ ออยล์  
บจ. เอ็มไพร์ ออยล์  
บจ. แอลไพน์ ออยล์  
บจ. พีระมิด ออยล์   
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 
 
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่  
 
บจ. เซ็นจร่ีู ออยล์  

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
จ ำหน่ำยกำแฟ 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
ค้ำปลีกน ำ้มัน เชื อ้ เพลิ ง
ผ่ำนสถำนีบริกำร 
สมัปทำนรังนกนำงแอน่ 



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)    

 

เอกสำรแนบ 1 -  หน้ำ  7 
 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกิจ 

2548 – ปัจจบุนั 
 
2548 – 2553 
 
2536 - 2551 

กรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรบริหำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงิน 
ผู้จดักำรสว่นบญัช ี

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 
 
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

นำยพงษ์ศกัดิ์ วชิรศกัดิ์พำนิช  
กรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรบริหำร 

45 - คณุวฒิุกำรศกึษำบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
(XMBA) สำขำด้ำนกำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- เศรษฐศำสตรบณัฑิต สำขำกำรเงิน กำร
คลงั ระหวำ่งประเทศ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

กำรอบรม 
- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 96/2012 สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

- MINI MBA จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั โดย
ธนำคำรศรีนคร จ ำกดั (มหำชน) 

- ประกำศนียบัตรชัน้สูงกำรบริหำรงำน
ภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ 6 (ปรม.
6) สถำบนัพระปกเกล้ำ 

0.80 บตุรของนำย 
วีรศกัดิ ์

วชิรศกัดิ์พำนิช 

2555 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
 
2548 – ปัจจบุนั 
2546 – ปัจจบุนั 
2545 – ปัจจบุนั 

 
 

กรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรผู้จดักำร 
 
 

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 
บจ. ไฮไลท์แมนชัน่  
บจ. ลีเกิล เบรนส์  
 
บจ. นิวบำงโพ อพำร์ทเม้นท์ 
บจ.ภริูพฒัน์พร็อพเพอร์ตี ้ 
บจ. พี.เอส.วี. พร็อพเพอร์ตี ้
 

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
ให้เชำ่อพำร์ทเม้นท์ 
ให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย
และด ำเนินคดคีวำม 
ให้เชำ่อพำร์ทเม้นท์ 
ค้ำอสงัหำริมทรัพย์ 
ค้ำอสงัหำริมทรัพย์ 

นำยธำตรี เกิดบญุสง่  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 

57 คณุวฒิุกำรศกึษำ 
- อนปุริญญำ ชำ่งยนต์ มหำวิทยำลยั

ไมมี่ นำงฉัตรแก้ว 
คชเสนี  

2555 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)    

 

เอกสำรแนบ 1 -  หน้ำ  8 
 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกิจ 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจขนสง่ เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน (วิทยำเขตภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ นครรำชสีมำ) 

เป็นพี่สะใภ้ของ
ภรรยำ 

 
2549 – 2550 
 

ขนสง่ 
ผู้จดักำรสว่นอำวโุส ฝ่ำย
กำรตลำด 

 
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 

 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

นำยสรุศกัดิ์ สง่วรกลุพนัธุ์ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตัิกำร 

47 คณุวฒิุกำรศกึษำ 
- วิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำ คณิตศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
หำดใหญ่ 

กำรอบรม 
- หลกัสตูร SFE รุ่นที่ 16/2012 สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

ไมมี่ ไมมี่ 2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2553 – 2554 
 
2552 – 2553 
 
2551 – 2552 
 
2550 – 2551 
 
2546 – 2550 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ปฏิบตัิกำร 
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
ทัว่ไป 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ปฏิบตัิกำร 
ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ปฏิบตัิกำร 
ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
นโยบำยและแผน 

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่  
 
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่  
 
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 
 
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
ค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร 
ค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 

นำงสขุวสำ ภชูชัวนิชกลุ  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงิน 
 

46 คณุวฒิุกำรศกึษำ 
- บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (กำรเงิน) 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์  

- บริหำรธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) เกียรตินิยม
อนัดบั 2 มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

ไมมี่ เป็นญำตผิู้ น้อง
ของนำย พิทกัษ์ 
รัชกิจประกำร 

2555 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
 
2545 – 2549 
 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงิน 
ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บญัชีและกำรเงิน 

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
 
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่  
 

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
 
ค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกิจ 

วิทยำเขตหำดใหญ่  
กำรอบรม 
- หลกัสตูร SFE รุ่นที่ 16/2012 สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

2540 - 2544 
 
2554 – 2554 
2554 – 2554 

ผู้จดักำรสว่นบญัชีและ
กำรเงิน 
กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 

บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่  
 
บจ. แอนดีส ออยล์  
บจ. แอตลำส ออยล์  

ค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 

นำยชยัทศัน์ วนัชยั  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรค้ำ
ปลีก 

44 คณุวฒิุกำรศกึษำ 
- วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต (เศรษฐศำสตร์) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

- วิทยำศำสตรบณัฑิต (ประมง) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

กำรอบรม 
- หลกัสตูร SFE รุ่นที่ 16/2012 สมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

ไมมี่  2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2553 – 2555 
 
2543 – 2553   

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรค้ำ
ปลีก 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำรค้ำปลีก 
ผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำด 

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่  
 
บจ. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน่  
 
บจ. ไทย เซกิซยุ โฟม  

จ ำหน่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
ค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร 
ค้ำปลีกน ำ้มนัเชือ้เพลิง
ผ่ำนสถำนีบริกำร 
โรงงำนผลิตโพลีเอธำลีน 
โฟม 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) X / // / // /  /  /  / // / // / //     

บริษัท ปิโตรเลยีมไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั  / X     /      

บริษัท พีระมิด ออยล ์จ ำกดั   /     /      

บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จ ำกดั   /     /      

บริษัท เอ็มไพร์ ออยล ์จ ำกดั   /     /      

บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล ์จ ำกดั   /     /      

บริษัท แอตลำส ออยล์ จ ำกดั   /     /      

บริษัท แอนดีส ออยล ์จ ำกดั   /     /      

บริษัท พิเรนีส ออยล์ จ ำกดั   /     /      

บริษัท โอลมิปัส ออยล์ จ ำกดั   /     /      

บริษัท กำแฟพนัธุ์ไทย จ ำกดั   /     /      

บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) /             

บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดสัทรีส์ จ ำกดั (มหำชน) X             

บริษัท ผลติภณัฑ์รังนกสยำม จ ำกดั  /     /       
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บริษัท สยำมรังนกทะเลใต้ จ ำกดั  /     /       

บริษัท เอส.ซี.เอส.พฒันำที่ดิน จ ำกดั  / /           

บริษัท หำดใหญ่โชคเจริญ จ ำกดั  /            

บริษัท  พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จ ำกดั   /    /       

บริษัท สตลูอะควำมำรีนคลัเจอร์ จ ำกดั   /    /       

บริษัท อำร์แอนด์ดี เกษตรพฒันำ จ ำกดั   /    /       

บริษัท ควอลติี ้ไพน์แอปเปิล โปรดกัส์ จ ำกดั    /          

บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน)    X //          

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท  จ ำกดั
(ระยอง) จ ำกดั 

   /          

บริษัท สยำม-เบสท์ เทรดดิง้ จ ำกดั     / //         

บริษัท ภบูดินทร์ จ ำกดั      /        

บริษัท เกียร์ ออโต คำร์  จ ำกดั       /       

บริษัท จิตแก้ว จ ำกดั       /       

ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั ฉตัรทองรุ่งเรือง       /       

บริษัท พี แอนด์ ซี อควำมำรีน จ ำกดั  
จ ำกดั 

      /       

บริษัท เค.โอ.ซี. อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จ ำกดั       /       
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บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิง้ จ ำกดั       /       

บริษัท สตลูอะควำมำรีน ฟีด  ซพัพลำย จ ำกดั       /       

บริษัท เอ็น แอนด์ ซี มินิมำร์ท จ ำกดั       /       

บริษัท เคทีพี ปิโตรเลยีม จ ำกดั       /       

บริษัท โอเดียนเซำท์เทิร์นเซ็นเตอร์ จ ำกดั 
จ ำกดั 

      /       

บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลยีม จ ำกดั 
จ ำกดั 

      /       

บริษัท เซ็นจร่ีู ออยล์ จ ำกดั        /      

บริษัท ไฮไลท์แมนชัน่ จ ำกดั         /     

บริษัท ลเีกิล เบรนส์ จ ำกดั         /     

บริษัท นิวบำงโพ อพำร์ทเม้นท์ จ ำกดั         /     

บริษัท ภริูพฒัน์พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั         /     

บริษัท พี.เอส.วี. พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั         /     

หมำยเหต:ุ  / = กรรมกำรบริษัท  x = ประธำนกรรมกำรบริษัท // = กรรมกำรบริหำร  


