
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุมและเลขานุการ ของบริษทั ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 เอกสารแนบ 1 ชุดที่ 1
 (1)  ข้อมูลแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวนหุ้นทีถื่อ และประสบการณ์ท างานของผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุม

รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

1. ศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล 55 >> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 0% ไมมี่ 2557 - มิ.ย. 2559 หวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) >> ปริญญาโท Master of Engineering (Civil Engineering), University of Tokyo หวัหนา้ศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นวิศวกรรมแผน่ดินไหวและการสั่นสะเทือน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
    ประธานคณะกรรมการ >> ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil Engineering), University of Tokyo ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    กรรมการอิสระ ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
    แต่งต้ัง 25 พฤศจิกายน 2563 ประวตักิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)
    มผีล 1 ธันวาคม 2563 >> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 269/2019
    ไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ >> หลกัสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่นท่ี 32/2019
    22 ธันวาคม 2563

ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 10
สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
>> การอบรมหวัขอ้ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่ -

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2. พลต ารวจเอก เอก องัสนานนท์ 64 >> ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 0% ไมมี่ 2553 – 2558 รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ
    กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผูบ้ริหาร) >> ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2558 – 2559 ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ส านกันายกรัฐมนตรี 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ >> เนติบณัฑิตไทย ส านกัศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา
    และประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ >> Certificate of Senior Police Command, Police College Bramshill,
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) สหราชอาณาจกัร
    แต่งต้ัง 7 เมษายน 2560 ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)
    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ >> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 111 / 2008
    แต่งต้ัง 26 พฤษภาคม 2560 >> หลกัสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุ่นท่ี 4 / 2017
    ได้รับเลือกต้ังเป็นประธานคณะกรรมการ >> หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 42/2018
    ก  ากับดูแลกิจการ >> หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 16/2019
    21 มิถนุายน 2560 >> หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 
    ครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น รุ่นท่ี 22/2019
    ประจ าปี 2563
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
    ต่อวาระ 10 มิถนุายน 2563 >> หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นท่ี 4414
    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
    แต่งต้ัง 23 มิถนุายน 2563 >> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 7
    กรรมการตรวจสอบ >> หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บยส.) รุ่นท่ี 8 
    แต่งต้ัง 23 มิถนุายน 2563 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม
    ได้รับเลือกต้ังเป็นประธานคณะกรรมการ >> หลกัสูตรนกัปกครองระดบัสูง (นปส.) รุ่นท่ี 34 วิทยาลยัการปกครอง
    ก  ากับดูแลกิจการ >> หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหาร 
    10 กันยายน 2563 ระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 7 สถาบนัพระปกเกลา้
    ได้รับเลือกต้ังเป็นประธานคณะกรรมการ >> หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ 
    ตรวจสอบ รัฐวิสาหกิจและองคก์รมหาชน รุ่นท่ี 3 สถาบนัพระปกเกลา้
    18 กันยายน 2563 >> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 1 

สถาบนัวิทยาการพลงังาน
>> หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นท่ี 3 
ส านกังานศาลปกครอง
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุ่นท่ี 3 
สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
>> หลกัสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา รุ่นท่ี 50 โรงเรียนสืบสวนสอบสวน 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ    
>> หลกัสูตรนกับริหารงานต ารวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นท่ี 14 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ
>> หลกัสูตรการพฒันาการเมืองและการเลือกตั้งระดบัสูง (พตส.) รุ่นท่ี 2  
ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร รุ่นท่ี 1) 
วิทยาลยัพฒันามหานคร 
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารงานดา้นกฎหมายภาครัฐระดบัสูง รุ่นท่ี 1 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
>> หลกัสูตรหลกันิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 1 วิทยาลยัศาลรัฐธรรมนูญ 
>> หลกัสูตรการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืส าหรับนกั 
บริหารระดบัสูง (ก.พ.ร.) รุ่นท่ี 1 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

>> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงอาเซียน (AseanEx) รุ่นท่ี 2 โดยส านกังาน 
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านกังาน 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ 
และสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
>> หลกัสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม (BRAIN) รุ่นท่ี 1 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
>> หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 7 ส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั
>> การบรรยายพิเศษ 2018 PTIT Special Lecture : The Dawn of a New 
Energy Era & The Transition to High Noon
>> การสมัมนา Independent Director Forum 1/2019 หวัขอ้ “Tips and Tricks
for Dealing with Questions in AGM”
>> การสมัมนา Thailand's 10th National Conference on Collective Action against 
Corruption “Innovation in the Fight against Corruption”
>> การอบรมหวัขอ้ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
>> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โรงแรมรอยลัออร์คิด 
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)
>> กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษทั เน็กซ์ พอยท ์จ  ากดั (มหาชน)
>> กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ  ากดั (มหาชน) 
>> - กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน)
>> คณะกรรมการจดัการทรัพยสิ์น ส านกังานจดัการทรัพยสิ์น สภากาชาดไทย
>> คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรามค าแหง
>> กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวุฒิ สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

3. รองศาสตราจารย ์ดร. พสุ เดชะรินทร์ 52 >> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 0% ไมมี่ 2554 - มี.ค. 2562 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2536 - ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
    กรรมการตรวจสอบ และ >> ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA),
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน University of Colorado (Boulder) ประเทศสหรัฐอเมริกา
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) >> ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Management of Technology,
    แต่งต้ัง 11 เมษายน 2561 School of Management สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT)
    กรรมการตรวจสอบ ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)
    แต่งต้ัง 27 เมษายน 2561 >> หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 121/2015
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน >> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 280/2019
    แต่งต้ัง 30 สิงหาคม 2562 >> หลกัสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นท่ี 0/2020
    มผีล 20 กันยายน 2562 ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ

>> หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 3 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย
>> หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่นท่ี 6 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย
>> การสมัมนา Audit Committee Forum : “Strategic Audit Committee : Beyond
 Figure and Compliance”
>> การอบรมหวัขอ้ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
>> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเส่ียง 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
>> - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)
>> กรรมการอิสระ บริษทั อกัษร เอ็ดดูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
>> กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษทั วอริกซ์ สปอร์ต จ ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

4. นายประไพสิทธ์ิ ตณัฑเ์กยรู 66 >> ปริญญาตรี สถิติศาสตรบณัฑิต สาขาธุรกิจประยกุตท์างธุรกิจ 0% ไมมี่ 2548 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โบ๊ทเฮา้ส์หวัหิน จ ากดั
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2555 - 2561 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั มาบุญยงเรียลเอสเตท จ ากดั
    และกรรมการตรวจสอบ >> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 2557 - ปัจจุบนั หวัหนา้ท่ีปรึกษา บริษทั เจ ดบับลิว เอส คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) Florida State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
    แต่งต้ัง 30 สิงหาคม 2562 ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)
    มผีล 1 กันยายน 2562 >> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 249/2017
    กรรมการตรวจสอบ >> หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 29/2018
    แต่งต้ัง 30 สิงหาคม 2562 >> หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 43/2018
    มผีล 20 กันยายน 2562 >> หลกัสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นท่ี 7/2019
    ครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น >> หลกัสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 7/2019
    ประจ าปี 2563 >> หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 33/2020
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
    ต่อวาระ 10 มิถนุายน 2563 >> การสมัมนาดา้นความมัน่คงปลอดภยัดา้นไซเบอร์ผูบ้ริหารของสถาบนัการเงิน
    กรรมการตรวจสอบ รุ่นท่ี 3/6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
    แต่งต้ัง 23 มิถนุายน 2563 >> หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

ขององคก์รก ากบัดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 18 
สถาบนัพระปกเกลา้
>> การอบรมหวัขอ้ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
>> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบก ากบัดูแลกิจการความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)
>> กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เมตะคอร์ปอเรชัน่
จ  ากดั (มหาชน)
>> อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

5. นายพลากร หวัง่หลี 54 >> ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 0% ไมมี่ 2555 - 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานลูกคา้องคก์รและลูกคา้สถาบนั ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประจ าประเทศไทย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)
    และกรรมการตรวจสอบ >> ปริญญาโท MBA สาขาบริหารธุรกิจดา้นการเงิน, University of San Francisco และส านกังานตวัแทนเมียนมา ลาว กมัพูชา
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) ประเทศสหรัฐอเมริกา
    แต่งต้ัง 22 ตลุาคม 2563 ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)
    มผีล 1 พฤศจิกายน 2563 >> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 229/2016
    กรรมการตรวจสอบ
    แต่งต้ัง 22 ตลุาคม 2563 ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
    มผีล 1 พฤศจิกายน 2563 >> หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 62 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 8
สถาบนัวิทยาการพลงังาน
>> หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 14 สถาบนัพระปกเกลา้
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 10
>> การอบรมหวัขอ้ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
>> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
บริษทั ย ูซิต้ี จ  ากดั (มหาชน)
>> กรรมการอิสระ บริษทั ธนาทิพย ์จ  ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

6. พลอากาศเอก สุทธิพงษ ์อินทรียงค์ 63 >> ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ 0% ไมมี่ ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ผูบ้ญัชาการ กรมควบคุมการปฏิบติัทางอากาศ  กองทพัอากาศ
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) กองทพัอากาศ ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ กองบญัชาการกองทพัอากาศ
    และประธานคณะกรรมการสรรหาและ >> ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต แขนงความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศและการเมือง ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561 รองผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด กองบญัชาการกองทพัไทย
    พิจารณาค่าตอบแทน การปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) ประวตักิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)
    แต่งต้ัง 22 มกราคม 2559 >> หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 114 / 2015
    มผีล 1 กุมภาพันธ์ 2559 >> หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 37/2018
    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ >> หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 31/2018
    แต่งต้ัง 27 เมษายน 2559 >> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 267/2018
    ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ >> หลกัสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นท่ี 14/2020
    ก  ากับดูแลกิจการ
    21 พฤศจิกายน 2559 ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
    ครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น >> ประกาศนียบตัรหลกัสูตรศิษยก์ารบิน กองทพัอากาศ
    ประจ าปี 2560 >> ประกาศนียบตัรหลกัสูตรนิรภยัการบิน กองทพัอากาศ
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) >> ประกาศนียบตัรหลกัสูตรเสนาธิการกิจ กองทพัอากาศ
    ต่อวาระ 7 เมษายน 2560 >> ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการทพัอากาศ กองทพัอากาศ
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน >> หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 52
    แต่งต้ัง 28 เมษายน 2560 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
    ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ >> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 13
    สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สถาบนัวิทยาการพลงังาน
    17 พฤษภาคม 2560 >> หลกัสูตรวิทยาการการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 3
    ครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
    ประจ าปี 2563 >> การสมัมนา Independent Director Forum 1/2019 หวัขอ้ “Tips and Tricks for
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) Dealing with Questions in AGM”
    ต่อวาระ 10 มิถนุายน 2563 >> การอบรมหวัขอ้ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
>> ตุลาการศาลทหารสูงสุด
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

7. ดร. บุรณิน รัตนสมบติั 53 >> ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร 0% ไมมี่ 2558 - 2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ธุรกิจหล่อล่ืน บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)
    กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2561 - 2562 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ธุรกิจหล่อล่ืน บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน)
    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน >> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2562 - พ.ค. 2563 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์องคก์ร นวตักรรม และความย ัง่ยนื บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน)
    แต่งต้ัง 18 กันยายน 2563 >> ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ มิ.ย. 2563 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารกลยทุธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร

ประวตักิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)
>> หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 40/2011
>> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 174/2013

ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 30
>> หลกัสูตรการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาความสามารถทางนวตักรรมส าหรับ
กลุ่มผูน้ ารุ่นใหมภ่าครัฐและเอกชน ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)
>> หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง (สวปอ. มส.) รุ่นท่ี 10
สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชูปถมัภ ์
>> PTT Leadership Development Program (IMD Business School) ปี 2561
>> Senior Executive Education Program, School of Management, MIT
>> Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี 8 มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันา
องคก์รภาครัฐ (IRDP)
>> CMA - GMS International Program 2016 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน
>> หลกัสูตรนกับริหารการทูต รุ่นท่ี 7 สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ
กระทรวงการต่างประเทศ
>> หลกัสูตร PTT Leadership Development Program, Harvard Business School,
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
>> หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(ปรม.) รุ่น 12 สถาบนัพระปกเกลา้
>> หลกัสูตร Executive Development Program สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย
>> การอบรมหวัขอ้ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
>> กรรมการบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั
>> กรรมการและประธานกรรมการ บริษทั อินโนบิก (เอเซีย) จ ากดั
>> ประธานคณะกรรมการสภาธุรกิจ IMT - GT สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
>> รองประธานคณะกรรมการงานส่งเสริมสนบัสนุนอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
>> กรรมการคณะกรรมการงานอาเซียนและโลจิสติกส์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

8. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร 66 >> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 10,000 หุ้น ไมมี่ 2553 - 2557 กรรมการ และประธานอนุกรรมการลงทุน สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก
    กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ถือเอง 10,000 2554 - 2557 กรรมการอ านวยการ โรงงานยาสูบ
    และกรรมการบริหารความเส่ียง >> ปริญญาโท Master of Development Studies สาขาวิชา Economic Policy and หุ้น 2555 - 2557 กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง อนุกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ธนาคารออมสิน
    กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) Planning, Institute of Social Studies, Rotterdam Erasmus University คิดเป็น 2555 - 2557 ผูอ้  านวยการส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงั
    แต่งต้ัง 20 กันยายน 2556 ประเทศเนเธอร์แลนด์ 0.00049% 2557 - 2558 กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีและผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั
    ต่อวาระ 3 เมษายน 2558 ประวตักิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)
    ต่อวาระ 11 เมษายน 2561 >> หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 40/2005
    กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) >> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 72/2006
    20 กันยายน 2562 >> หลกัสูตร Finance for Non - Finance Director (FND) รุ่นท่ี 28/2006
    กรรมการตรวจสอบ >> หลกัสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นท่ี 10/2010
    แต่งต้ัง 20 กันยายน 2556 >> หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 39/2012
    แต่งต้ัง 24 เมษายน 2558 >> หลกัสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 28/2012
   ได้รับเลือกต้ังเป็นประธานคณะกรรมการ >> หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นท่ี 4/2012
    ตรวจสอบ 12 กุมภาพันธ์ 2559 >> หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 3/2012
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - >> หลกัสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 10/2014
    แต่งต้ัง 27 เมษายน 2559 >> หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 15/2014
    แต่งต้ัง 11 เมษายน 2561 >> หลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นท่ี รุ่น 4/2015
    กรรมการตรวจสอบ >> หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 20/2015
    แต่งต้ัง 27 เมษายน 2561 >> หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 7/2017
    ได้รับเลือกต้ังเป็นประธานคณะกรรมการ >> หลกัสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 1/2017
    ตรวจสอบ 10 พฤษภาคม 2561 >> หลกัสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นท่ี 6/2018
    พ้นจากต าแหน่ง 20 กันยายน 2562 >> หลกัสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 10/2020
    กรรมการบริหารความเส่ียง >> หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี
    แต่งต้ัง 30 สิงหาคม 2562 21/2020
    มผีล 20 กันยายน 2562 >> หลกัสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นท่ี 14/2020
    ได้รับเลือกต้ังเป็นประธานคณะกรรมการ ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
    บริหารความเส่ียง 13 สิงหาคม 2563 >> Training in Development  Assistance ประเทศแคนาดา  

>> หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ส านกังานศาลปกครอง
>> หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง : ผูน้ าท่ีมีวิสยัทศัน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นท่ี 41
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน
>> หลกัสูตร Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg Executive Program, 
Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

>> หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 19
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
>> หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง (วปอ.มส.) รุ่นท่ี 1
สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 12
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุ่นท่ี 5
สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 3
สถาบนัวิทยาการพลงังาน
>> หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม (นมธ.) รุ่นท่ี 4
>> หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 11 สถาบนัพระปกเกลา้ ส านกังานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ และส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
>> หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหาร
ระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 18 สถาบนัพระปกเกลา้
>> การสมัมนา Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End
>> การสมัมนา “PTT Group AC Forum 2017 : Infinite AC Challenge”
>> การบรรยายในหวัขอ้ “Resource Revolution: Another Chapter in the 4th
Industrial Revolution”
>> การสมัมนา “เรียนรู้เพ่ือพฒันา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอยา่งแทจ้ริง”
>> การเสวนา EY Center for Board Matters ในหวัขอ้ “Top Priorities in
Digitalization: The Next Move”
>> การบรรยายพิเศษ 2018 PTIT Special Lecture : The Dawn of a New 
Energy Era & The Transition to High Noon
>> การสมัมนา Independent Director Forum 1/2019 หวัขอ้ “Tips and Tricks for 
Dealing with Questions in AGM”
>> การสมัมนา IOD National Director Conference 2019 หวัขอ้ “Board of the Future”
>> หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 9 ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั
>> การบรรยายพิเศษ 2020 PTIT Special Lecture : “Thailand’s Destiny : Water
Crisis and Development Philosophy”
>> การอบรมหวัขอ้ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
>> กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ  ากดั (มหาชน)
>> กรรมการอิสระ บริษทั ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั
>> กรรมการ บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน)
>> ประธานกรรมการ ส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบา้น
(องคก์ารมหาชน)
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

9. นายยงยทุธ จนัทรโรทยั 61 >> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 0% ไมมี่ ต.ค. 2558 - ก.ย. 2560 ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน
    กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ต.ค. 2560 - ต.ค. 2561 รองปลดักระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน
    และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ประวตักิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563 อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน
    กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) >> หลกัสูตร Corporate Governance for Executives Program (CGE) รุ่นท่ี 5 /2015
    แต่งต้ัง 2 เมษายน 2557 >> หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 31/2016
    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ >> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 237 / 2017
    แต่งต้ัง 25 เมษายน 2557 >> หลกัสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นท่ี 5/2018
    ครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น >> หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 16/2019
    ประจ าปี 2560 ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
    กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) >> หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง : ผูน้ าท่ีมีวิสยัทศัน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นท่ี 59
    ต่อวาระ 7 เมษายน 2560 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน
    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ >> หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 22
    แต่งต้ัง 26 พฤษภาคม 2560 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
    ครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น >> หลกัสูตรนกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสูง กรมบญัชีกลาง (บงส.)
    ประจ าปี 2563 รุ่นท่ี 1
    กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) >> หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นท่ี 6
    ต่อวาระ 10 มิถนุายน 2563 ส านกังานศาลปกครอง
    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ >> การสมัมนาทางวิชาการเร่ือง “ฟอกเงิน เร่ืองใกลต้วัท่ีควรรู้”
    แต่งต้ัง 23 มิถนุายน 2563 >> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 10

สถาบนัวิทยาการพลงังาน
>> การอบรมหวัขอ้ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

10. พลเอกกูเ้กียรติ ศรีนาคา 60 >> ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 0% ไมมี่ 2559 แมท่พันอ้ยท่ี 1 กองทพับก
      กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) >> ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา 2560 แมท่พัภาคท่ี 1 กองทพับก
      และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย(IOD) 2561 - ก.ย. 2562 ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารบก กองทพับก
      กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) >> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 275/2019 ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563 รองปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
      แต่งต้ัง 23 พฤศจิกายน 2561 ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
      มผีล 1 มกราคม 2562 >> หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 57 
      ครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
      ประจ าปี 2562 >> วิทยาลยัเสนาธิการทหาร (วสท.) รุ่นท่ี 48
      กรรมการอิสระ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) >> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 15
      ต่อวาระ 10 เมษายน 2562 สถาบนัวิทยาการพลงังาน
      กรรมการตรวจสอบ >> การบรรยายพิเศษ 2020 PTIT Special Lecture : “Thailand’s Destiny : 
      แต่งต้ัง 19 กรกฎาคม 2562 Water Crisis and Development Philosophy”
      พ้นจากต าแหน่ง 20 กันยายน 2562 >> การอบรมหวัขอ้ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก
      กรรมการก ากบัดูแลกิจการ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ
      แต่งต้ัง 30 สิงหาคม 2562 การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
      มผีล 20 กันยายน 2562 - ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

11. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล 55 >> ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 0% ไมมี่ ม.ค. 2559 - ก.ย. 2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
      กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) >> ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปฏิบติังานต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบญัชี บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)
      และกรรมการบริหารความเส่ียง ประวตักิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย(IOD) ต.ค. 2561 - เม.ย. 2562 รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)
      กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) >> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 279/2019 เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)
      แต่งต้ัง 28 กันยายน 2561 >> สูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 9/2020
      มผีล 1 ตลุาคม 2561 >> หลกัสูตร Corporate Governance: Regulation and Disclosure
      กรรมการบริหารความเส่ียง (CG PTTEP/2017) (หลกัสูตรภายในของบริษทั ปตท. ส ารวจและผลิต
      แต่งต้ัง 28 กันยายน 2561 ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน))
      มผีล 1 ตลุาคม 2561
      ครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
      ประจ าปี 2563 >> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 24
      กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) >> หลกัสูตร Leadership Succession Program (LSP)
      ต่อวาระ 10 มิถนุายน 2563 มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ รุ่นท่ี 6
      กรรมการบริหารความเส่ียง >> หลกัสูตร CMA - Greater Mekong Subregion (CMA - GMS)
      แต่งต้ัง 23 มิถนุายน 2563 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 1

>> หลกัสูตร PTT - HBS Leadership Development Program (HBS) II,
      กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทน Harvard Business School 
      บริษทั ตามหนงัสือรับรอง >> หลกัสูตร NIDA - Wharton Executive Leadership Program (ELP), 

The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
>> หลกัสูตร Executive Program for Senior Management (EX - PSM) รุ่นท่ี 3
มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั
>> หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 2 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย
>> หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) III
สถาบนัพฒันาผูน้ าและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.
>> การสมัมนา IOD National Director Conference 2019 หวัขอ้ “Board of the Future”
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 15
สถาบนัวิทยาการพลงังาน
>> การอบรมหวัขอ้ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

12. นายประพนธ์ วงษท์่าเรือ 59 >> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 0% ไมมี่ ต.ค. 2557 - ก.พ. 2557 ผูอ้  านวยการส านกั (อ านวยการเฉพาะดา้น (วิศวกรรม) สูง) กระทรวงพลงังาน
      กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ส านกัพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน
      แต่งต้ัง 15 กุมภาพันธ์ 2562 >> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ก.พ. 2557 - ต.ค. 2557 รองผูอ้  านวยการส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ต.ค. 2557 - ส.ค. 2558 ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย(IOD) ส.ค. 2558 - ต.ค. 2559 รองปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน
>> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 218/2016 ต.ค. 2559 - ต.ค. 2561 อธิบดี กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน
>> หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 31/2016 ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั ผูต้รวจราชการ กระทรวงพลงังาน
>> หลกัสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 4/2017
>> หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)รุ่นท่ี 13/2018 
>> หลกัสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นท่ี 8/2018
>> หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 32/2019
>> หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 31/2019
ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
>> หลกัสูตรการเสริมสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือตดัสินใจแกปั้ญหา
อยา่งเป็นระบบ (SPSDM) ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
และบริษทั ACI Consultants
>> หลกัสูตรวิทยาลยัเสนาธิการทหาร รุ่นท่ี 45
>> หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ผูน้  าท่ีมีวิสยัทศัน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นท่ี 55
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน
>> หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 56
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
>> หลกัสูตรผูต้รวจราชการระดบักระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 8
สถาบนัวิทยาการพลงังาน
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 27
>> หลกัสูตรผูน้ าการเปล่ียนแปลงระดบัสูง (The Leadership Grid)
>> การบรรยายพิเศษ 2019 PTIT Special Lecture : Revisiting the Resource 
Revolution Arsenal & Defining Thailand’s Destiny”
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุ่นท่ี 12
สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

13. นายเทอดเกียรติ พร้อมมลู 55 >> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 0% ไมมี่ 2558 - 2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วางแผนและควบคุมความเส่ียง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)
      กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) >> ปริญญาโท Master of Engineering (Industrial & Manufacturing Systems หน่วยธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 
      แต่งต้ัง 18 กันยายน 2563 Engineering), The University of Missouri - Columbia, ประเทศสหรัฐอเมริกา 2561 - ก.ย. 2563 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน่ จ  ากดั 
      มผีล 1 ตลุาคม 2563 ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริหารองคก์รและความย ัง่ยนื บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย(IOD)
>> Director Certification Program (DCP 223/2016)

ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
>> Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี 10/2019
มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์รภาครัฐ (IRDP)
>> การอบรมหวัขอ้ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

14. นางสาวดวงพร เท่ียงวฒันธรรม 59 >> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 600 หุ้น ไมมี่ ม.ค. - ก.ย. 2559 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แผนกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน)
      กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ถือเอง ต.ค. 2559 - มี.ค. 2560 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน)
      แต่งต้ัง 28 กันยายน 2561 >> ปริญญาโท Master of Chemical Engineering, 600 หุ้น เม.ย. 2560 - ธ.ค. 2560 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สถาบนัวิจยัและเทคโนโลย ี บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน)
      มผีล 1 ตลุาคม 2561 The University of British Columbia, ประเทศแคนาดา คิดเป็น ม.ค. - ก.ย. 2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สถาบนันวตักรรม บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน)
      ครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น >> ปริญญาโท Master of Business Management 0.00003% ต.ค. 2561 - เม.ย. 2562 รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารกลยทุธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)
      ประจ าปี 2562 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ เม.ย. 2562 - ต.ค. 2562 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารกลยทุธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)
      กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) พ.ย. 2562 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ก ากบัดูแลองคก์รและกิจการสมัพนัธ์ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)
      ต่อวาระ 10 เมษายน 2562 >> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 135/2010

>> หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 8/2010
      กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทน >> หลกัสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M&A) รุ่นท่ี 2/2012
      บริษทั ตามหนงัสือรับรอง >> หลกัสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นท่ี 8/2019

>> หลกัสูตร Director Development Program (DDP) รุ่นท่ี 1/2019
ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
>> หลกัสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric, New York 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
>> หลกัสูตร Enterprise Risk Management Framework, PricewaterhouseCoopers
>> หลกัสูตร Strategic Marketing Management, Standford Graduate School of 
Business
>> การบรรยายพิเศษ 2018 PTIT Annual Dinner : Clean Energy and Smart  
Transportation : Global Trend for Sustainable World
>> การบรรยายพิเศษ 2019 PTIT Special Lecture : Revisiting the Resource
Revolution Arsenal & Defining Thailand’s Destiny”
>> การบรรยายพิเศษ 2020 PTIT Special Lecture : “Thailand’s Destiny: Water
Crisis and Development Philosophy”
>> การอบรมหวัขอ้ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
>> กรรมการและประธานกรรมการ บริษทั สานพลงั วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั 
>> กรรมการบริหาร สถาบนัวิทยสิริเมธี 
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

15. นายวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต 58 >> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 0% ไมมี่ พ.ค. 2557 - ก.ย. 2559 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)
      กรรมการ (เป็นผูบ้ริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ต.ค. 2559 - ส.ค. 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)
      กรรมการบริหารความเส่ียง >> ปริญญาโท Master of Business Administration (Financial Management), ก.ย. 2562 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
      ผูจ้ดัการใหญ่ ประวตักิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย(IOD)
      และเลขานุการคณะกรรมการ >> หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 8/2001
      กรรมการ (เป็นผูบ้ริหาร) >> หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 38/2012
      แต่งต้ัง 21 มิถนุายน 2562 >> หลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นท่ี 5/2015
      มผีล 1 กันยายน 2562 >> หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 7/2017
      กรรมการบริหารความเส่ียง ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
      แต่งต้ัง 21 มิถนุายน 2562 >> หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นท่ี 2556
      มผีล 1 กันยายน 2562 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

>> หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง (สวปอ. มส.) รุ่นท่ี 2
สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชูปถมัภ์
>> หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหาร
ระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 20 สถาบนัพระปกเกลา้
>> หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บยส.) รุ่นท่ี 16
สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม

      กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทน >> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 4
      บริษทั ตามหนงัสือรับรอง >> หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 13

สถาบนัวิทยาการพลงังาน
>> หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
(วธอ.) รุ่นท่ี 2 สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
>> หลกัสูตรหลกันิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตยฯ (นธป.) รุ่นท่ี 6
วิทยาลยัศาลรัฐธรรมนูญ
>> หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 1
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย
>> หลกัสูตร Advanced Management Program, INSEAD Business School,
INSEAD Executive Education, ประเทศฝร่ังเศส
>> หลกัสูตร Advanced Management Program รุ่น 184, Harvard Business
School,  Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
>> หลกัสูตร GE Global Customer Summit Crotonville
>> การสมัมนา Thailand CG Forum : Governance as a Driving Force for
Business Sustainability จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
>> การอบรมหวัขอ้ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
>> กรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียง
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน)
>> ประธานเจา้หนา้ท่ี ประจ าประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นปลาย บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

>> กรรมการและประธานกรรมการ บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั
>> กรรมการและประธานกรรมการ บริษทั ลาบิกซ์ จ  ากดั
>> กรรมการและประธานกรรมการ บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ  ากดั
>> กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2563-2565)
>> รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (งานเศรษฐกิจและวิชาการ)
>> กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.)
>> กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ
>> ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมและสนบัสนุนอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
>> กรรมการ มลูนิธิพลงัท่ีย ัง่ยนื (มพย.)
>> กรรมการสภา สถาบนัวิทยสิริเมธี (VISTEC)
>> อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายน ้าแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)
>> กรรมการผูแ้ทนบริษทั สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)
>> กรรมการ องคก์รธุรกิจเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (TBCSD)
>> กรรมการบริหารสถาบนั สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.)
>> ท่ีปรึกษานายกสมาคม สมาคมนกัศึกษาสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)
>> กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย
(TMA)
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

16.  นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต 50 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอนัดบั 1, เหรียญทอง) 7,200 หุ้น ไมมี่ ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั
       รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ถือเอง มี.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั
       ดา้นการกลัน่และปิโตรเคมี - ปริญญาโท Advanced Chemical Engineering (Distinction) 7,200 หุ้น เม.ย. 2559 - ก.ค. 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการผลิต และ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

Imperial College, University of London คิดเป็น รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส – ดา้นการกลัน่
- ปริญญาโท Executive MBA สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 0.00035% ส.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการผลิต บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2560 รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-ดา้นการกลัน่และปิโตรเคมี และ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ดา้นการผลิต
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ก.ค. 2560 - ต.ค. 2561 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-ดา้นการกลัน่และปิโตรเคมี และ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 187/2014) รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ดา้นการผลิต

ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน)
ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ  ากดั

ประวตักิารอบรมอ่ืน ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส จ ากดั

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่น 14 (วพน.14) สถาบนัวิทยาการพลงังาน เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน)

- หลกัสูตร PTT Group Leadership Development Program 3 (LDP 3) รุ่นท่ี 4 ,
(สถาบนัพฒันาผูน้ าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) )

เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน)

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นท่ี 27 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน ต.ค. 2561 - ม.ค. 2563 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-ดา้นการกลัน่และปิโตรเคมี และ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ดา้นประสิทธิภาพการผลิต

เม.ย. 2562 - พ.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ  ากดั

- หลกัสูตรวิทยาการพลงังานส าหรับนกับริหารรุ่นใหม ่(วพม.) สถาบนัวิทยาการพลงังาน มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ลาบิกซ์ จ  ากดั

- หลกัสูตร TLCA Executive Development Program (EDP), Thailand ก.พ. 2563 - ธ.ค. 2563 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-ดา้นการกลัน่และปิโตรเคมี บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

- หลกัสูตร Executive Development Program, Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand 

- หลกัสูตร NIDA-WHARTON Executive Development Program, Thailand & U.S.A. 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา

- กรรมการ บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั
- กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั
- กรรมการ บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส จ ากดั
- กรรมการ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน)
- กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ลาบิกซ์ จ  ากดั
- ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- หลกัสูตร PTT Group Leadership Development Program 2 (LDP 2, with INSEAD) 
Thailand & Singapore , (สถาบนัพฒันาผูน้ าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. บริษทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) )
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

17. นายจีราวฒัน์ พฒันสมสิทธ์ิ 47 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 0% ไมมี่ ก.ค. 2556 - มี.ค. 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ดา้นการผลิต - ปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยปิีโตรเคมี (นานาชาติ) ก.พ. 2558 - ก.ย. 2558 รักษาการผูจ้ดัการฝ่าย-ปิโตรเคมีและลูบ้เบส บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายการกลัน่ วิทยาลยัปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.พ. 2558 - ส.ค. 2559 กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั

ก.พ. 2558 - ส.ค. 2559 กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน)
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) มี.ค. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
- ไมมี่ - ก.ย. 2558 - ก.ค. 2559 ผูจ้ดัการฝ่าย-ปิโตรเคมีและลูบ้เบส บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ส.ค. 2559 - ต.ค. 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายการกลัน่ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ต.ค. 2561 - เม.ย. 2562 รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ดา้นการผลิต บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ประวตักิารอบรม
- หลกัสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ  ากดั
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย Director Certification เม.ย. 2562 - ธ.ค. 2563 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ดา้นการผลิต บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
Program (DCP) และผา่น Director Examination เพ่ือปรับสถานะเป็นสมาชิก และรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายการกลัน่
ผูท้รงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) ของ Thai IOD
- โปรแกรมส าหรับผูบ้ริหารปตท. (PTT-Harvard Business School Leadership 
Development Program)
- การเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship)
- โปรแกรมการพฒันาภาวะผูน้ า (LDP)

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ  ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

18. นายฉตัรฐาพงศ ์วงัธนากร 55 -  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) 97,400 หุ้น ไมมี่ เม.ย. 2558 - มี.ค. 2563 กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั
      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -    (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ถือเอง พ.ค. 2558 - มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษทั Thaioil Marine International Pte. Ltd.
      ดา้นการพาณิชยอ์งคก์ร -  ปริญญาโท Advanced Chemical Engineering, 97,400 หุ้น พ.ย. 2558 - มี.ค. 2560 กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์(เวียดนาม) จ ากดั ไลอะบิลลิต้ี
      แต่งต้ังมผีล 1 เมษายน 2559    The Imperial College of Science, Technology and Medicine, London คิดเป็น พ.ย. 2558 - ก.พ. 2560 กรรมการ บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั
      รักษาการผุจ้ดัการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์ -  ปริญญาโท การจดัการ วิทยาลยัการจดัการ 0.000048% พ.ย. 2558 - มี.ค. 2561 กรรมการ บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั
      แต่งต้ังมผีล 1 มกราคม 2562    มหาวิทยาลยัมหิดล (Distinction) พ.ย. 2558 - มี.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน)

พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์จ  ากดั
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั
-  Role of the Chairman Program พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั

ธ.ค. 2558 - ก.พ. 2560 กรรมการ บริษทั แมส่อดพลงังานสะอาด จ ากดั
ประวตักิารอบรมอ่ืน ธ.ค. 2558 - มี.ค. 2560 กรรมการ บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ  ากดั
-  LDP 3 : LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM ม.ค. 2559 - มี.ค. 2559 รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการพาณิชยอ์งคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
-  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูง (ปปร.) ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสการพาณิชย์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
-  ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) เม.ย. 2559 - ธ.ค. 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการพาณิชยอ์งคก์ร / บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
-  LDP 2 : LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสการพาณิชย์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
-  TLCA EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM (EDP) ม.ค. 2560 - มี.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส จ ากดั
-  DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2561 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการพาณิชยอ์งคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นการพาณิชยอ์งคก์ร / บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์
- กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์จ  ากดั มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์(เวียดนาม) ไลอะบิลลิต้ี จ  ากดั
- กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ  ากดั
- กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั 
- กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์(เวียดนาม) ไลอะบิลลิต้ี จ  ากดั เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั ท๊อป มารีไทม ์เซอร์วิส จ ากดั
- กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ  ากดั พ.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ลาบิกซ์ จ  ากดั 
- กรรมการ บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั 
- กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั ท๊อป มารีไทม ์เซอร์วิส จ ากดั
- กรรมการ บริษทั ลาบิกซ์ จ  ากดั 
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

19. นายชาลี บาลมงคล 49 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 0% ไมมี่ 2553 - 2557 รองกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จ  ากดั
     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - - ปริญญาโท Advanced Mechanical Engineering Imperial College 2554 - 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั
     ดา้นอ านวยการโครงการพลงังานสะอาด University of London 2556 - 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั 
      บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) ก.พ. 2558 - ธ.ค. 2561 กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ท็อป เอสพีพี จ  ากดั

ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ก.พ. 2558 - ธ.ค. 2561 กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จ  ากดั
- Director Certification Program (DCP) ม.ค. 2559 - พ.ค. 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

พ.ค. 2559 -  16 ธ.ค. 2561 ผูจ้ดัการโครงการพลงังานสะอาด บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตักิารอบรมอ่ืน 22 ต.ค. 2561 - 21 เม.ย. 2562 รักษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -  ดา้นอ านวยการโครงการพลงังานสะอาด บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- PTT-Havard Business School Leadership Program 22 เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -  ดา้นอ านวยการโครงการพลงังานสะอาด บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ท็อป เอสพีพี จ  ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

20. นายพงษพ์นัธุ ์ อมรวิวฒัน์ 49 -  ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Civil Engineering) Carnegie Mellon University 43,000 หุ้น ไมมี่ พ.ค. 2552 - ธ.ค. 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนการพาณิชยอ์งคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นกลยทุธ์องคก์ร ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเอง ธ.ค. 2555 - ก.พ. 2558 กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน)
      และรักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ปริญญาโท Master of Engineering (Civil and Environmental Engineering) 43,000 หุ้น ธ.ค. 2555 - ก.พ. 2558 กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั
     -ดา้นนวตักรรมและดิจิทลั Massachusetts Institute of Technology (MIT)   ประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็น ก.พ. 2558 - ธ.ค. 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส – พฒันาโครงการ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

- ปริญญาโท Master of Business Administration 0.0021% ก.ค.2560 - ธ.ค. 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส – พฒันาธุรกิจ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
 Massachusetts Institute of Technology (MIT)  ประเทศสหรัฐอเมริกา ก.ค. - ธ.ค. 2560 รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นกลยทุธ์องคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นกลยทุธ์องคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ดา้นนวตักรรมและดิจิทลั บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) มี.ค. 2562 - เม.ย. 2563 กรรมการ บริษทั ท๊อป มารีไทม ์เซอร์วิส จ ากดั
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 225/2016) 7 ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ TOP Ventures Hong Komg Limited

8 ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ท็อป เวนเจอร์ส จ ากดั
ประวตักิารอบรมอ่ืน 27 ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ท็อป เวนเจอร์ส จ ากดั
- Perspective exchange with OCC 2 เม.ย. - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยออยเ์พาเวอร์ จ  ากดั
- วิทยาการพลงังานส าหรับนกับริหารรุ่นใหม ่-วพม.1 2 เม.ย. - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ท็อป เอสพีพี จ  ากดั
- PTT-Harvard Business School Leadership Development Program II
- LDP: Leading Bold Change
- Business Excellence for Sustainability Workshop 
- TLCA Executive Development Program (EDP)
- LDP: TQA กุญแจสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ (ส าหรับผูจ้ดัการฝ่ายและผูจ้ดัการแผนก)

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั
- กรรมการ บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน่ จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั
- กรรมการ บริษทั TOP Ventures Hong Kong Limited
- กรรมการ บริษทั TOP Ventures America LLC
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

21. นางสาวภทัรลดา สง่าแสง 53 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 0% ไมมี่ 2550 - ธ.ค. 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนกลยทุธ์และนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – - ปริญญาโท Mini MBA สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั
      ดา้นการเงินและบญัชี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม.ย. 2555 - เม.ย. 2558 กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั

ม.ค. 2556 - ม.ค. 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ก.ค. 2557 - ม.ค. 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) ก.ค. 2557 - ม.ค. 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเส่ียงกลยทุธ์องคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ก.พ. 2558 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส – วางแผนการเงิน บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ต.ค. 2558 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ดา้นการเงินและบญัชี บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ประวตักิารอบรมอ่ืน พ.ย. 2558 - ม.ค. 2560 กรรมการ บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน)
- หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) พ.ย. 2558 - พ.ค. 2560 กรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์จ  ากดั
- หลกัสูตรนกับริหารการคลงั สถาบนัวิทยาการเศรษฐกิจและการคลงั พ.ย. 2558 - พ.ค. 2560 กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ  ากดั
- หลกัสูตร IMD-TLCA Leadership Development Program (LDP) พ.ย. 2558 - ก.ค. 2560 กรรมการ บริษทั ท็อป เอสพีพี จ  ากดั
- หลกัสูตร PTT-HBS Leadership Developmnent Program พ.ย. 2558 - ก.ค. 2560 กรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) พ.ย. 2558 - มี.ค. 2561 กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส จ ากดั
- หลกัสูตร Global Leadership Business พ.ย. 2558 - มี.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ลาบิกซ์ จ  ากดั
- หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) ธ.ค. 2558 - มี.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั
- หลกัสูตร Leadership Succesion Program (LSP) รุ่นท่ี 11 พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั

ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ  ากดั
AGM 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา  ส.ค. 2559 - มี.ค. 2563 ประธานกรรมการ บริษทั ท๊อป มารีไทม ์เซอร์วิส จ ากดั
- กรรมการ บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั ก.ย. 2560 - มี.ค. 2562 กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยล ์ศูนยบ์ริหารการเงิน จ ากดั
- กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยออยล ์ศูนยบ์ริหารการเงิน จ ากดั
- กรรมการ บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ  ากดั
- กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั ไทยออยลศ์ูนยบ์ริหารการเงิน จ ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

22. นางรุ่งนภา จนัทร์ชูเกียรติ 48 - ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 0% มี ม.ค. 2555 - ธ.ค. 2555 ผูจ้ดัการแผนกเทคโนโลย ี: Process Improvement & Major Project Execution บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - - ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลยั Strathclyde สหราชอาณาจกัร (คูส่มรส) ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2556 ผูจ้ดัการส่วนสนบัสนุนประสิทธิภาพการผลิต บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ดา้นประสิทธิภาพการผลิต ม.ค. 2557 - มิ.ย. 2563 ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยี บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      (รักษาการ) ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยี ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ก.พ. - มิ.ย. 2563 (รักษาการ) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นประสิทธิภาพการผลิต บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

- ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ดา้นประสิทธิภาพการผลิต บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
(รักษาการ) ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยี

ประวตักิารอบรมอ่ืน
-

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั พีทีที โซลูชัน่ส์ จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ  ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

23. นายวิโรจน์ มีนะพนัธ์ 57  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 0% ไมมี่ 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ –   2550 - เม.ย. 2552 ผูจ้ดัการฝ่าย – กิจการพิเศษ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ดา้นก ากบัองคก์รและกิจการสมัพนัธ์ ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) มิ.ย. 2550 - เม.ย. 2552 กรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 185/2014) มิ.ย. 2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั
- หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP 31/2009) พ.ค. 2552 - ธ.ค. 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายส านกักรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- สมัมนา Thailand's 10th National Conference on Collective Action ม.ค. 2556 - ม.ค. 2558 รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ –  ดา้นก ากบักิจการองคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
against Corruption พ.ค. 2556 - เม.ย. 2558 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสมัพนัธ์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- สมัมนา Company Secretary Forum 2019 : Role of the Company Secretary พ.ค. 2556 - เม.ย. 2558 รักษาการผูจ้ดัการแผนกกิจการเพ่ือสงัคมและภาพลกัษณ์องคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
in Shaping Corporate Culture ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ –  ดา้นก ากบักิจการองคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตักิารอบรมอ่ืน ส.ค. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ท๊อป มาริไทม ์เซอร์วิส จ ากดั
- หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหาร ม.ค. 2560 - เม.ย. 2563 กรรมการ บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ  ากดั
ระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 19 มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส จ ากดั
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั
- กรรมการ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั ท๊อป มาริไทม ์เซอร์วิส จ ากดั ม.ค. - มิ.ย. 2562 รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ดา้นก ากบัองคก์รและกิจการสมัพนัธ์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั ก.พ. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สานพลงั วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั
- กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส จ ากดั มี.ค. 2562 - ก.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั ก.ค. 2562 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ดา้นก ากบัองคก์รและกิจการสมัพนัธ์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั สานพลงั วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั
- เลขานุการ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

24. นายวิโรจน์ วงศส์ถิรยาคุณ 57 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี)  มหาวิทยาลยัศิลปากร 20,600 หุ้น ไมมี่ 2553 - 2554 ผูจ้ดัการแผนกวางแผน สรรหา และฝึกอบรมบุคคล บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การจดัการ) ถือเอง ม.ค. 2555 -  ม.ค. 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รักษาการ) บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ดา้นบริหารศกัยภาพองคก์ร    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 20,600 หุ้น ม.ค. 2556 - ม.ค. 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารจดัการ คิดเป็น ธ.ค. 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส จ ากดั
      ทรัพยากรบุคคลและองคก์ร ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 0.00101%  ม.ค. 2556 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส จ ากดั
      กรรมการอ านวยการ    -DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส – ทรัพยากรบุคคล บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส จ ากดั ประวตักิารอบรมอ่ืน ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562 รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นบริหารศกัยภาพองคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

   -วิทยาลยัการทพัเรือ เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นบริหารศกัยภาพองคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
   -DIGITAL ECONOMY FOR MANAGEMENT(DE4M)(เศรษฐกิจดิจิทลัส าหรับผูบ้ริหาร) รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและองคก์ร
   -LEADERSHIP SUCCESSION PROGRAM LSP 7
   -LDP: LEADING BOLD CHANGE
   -MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM (MDP)
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
   - กรรมการ และกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส จ ากดั
   - กรรมการบริหาร สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

25. นายสุรชยั แสงส าราญ 55 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 98500 หุ้น ไมมี่ ม.ค. 2554 - ก.ค. 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
       รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ถือเอง ม.ค. 2556 - มิ.ย. 2556 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
       ดา้นสนบัสนุนโครงการพลงังานสะอาด ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 98,500 หุ้น ก.ค. 2556 - ม.ค. 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

- Class 238/2017 คิดเป็น ก.พ. 2558 - ธ.ค. 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส – วิศวกรรม บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
0.004829% ต.ค. 2558 - มี.ค. 2559 รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นประสิทธิภาพการผลิต บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

 พ.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส จ ากดั 
ประวตักิารอบรม เม.ย. 2559 - 21 ต.ค. 2561 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นประสิทธิภาพการผลิต บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- Executive Socialization Program – Full program พ.ค.2559 - 27 ก.ย. 2561 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส – วิศวกรรม บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- You Are Top Group 'Great Leader' ม.ค. 2560 - มี.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
- Work Process Design & Improvement ก.พ. 2560 - มี.ค. 2563 กรรมการ บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน่ส์ จ  ากดั
- LDP: Leadership Greatness/ Financial Secret/ The Speed of Trust/ Bold Change มี.ค. 2560 - เม.ย. 2562 กรรมการ บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ  ากดั
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 22 ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ดา้นสนบัสนุนโครงการพลงังานสะอาด บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส จ ากดั 17 ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน่ส์ จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์จ  ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

26. นายจุมพล ฐาปนะพงศ์ 54 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 0% ไมมี่ 2556 - 2559 ผูจ้ดัการ-วางแผนและบริหารงาน Shutdown บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารจดัการและขบัเคล่ือน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2559 - 2561 ผูจ้ดัการ - วิศวกรรมโครงการ และรักษาการผูจ้ดัการ - วิศวกรรมโยธา บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ยทุธศาสตร์องคก์ร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ม.ค. - มิ.ย. 2562 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารจดัการและขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์องคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจนวตักรรม ประวตักิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย(IOD) 27 ก.พ. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทรัพยทิ์พย ์กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั

- Director Certification Program (DCP 277/2019) ก.ค. 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารจดัการและขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์องคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจนวตักรรม บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
- Great Development Program Leadership
- Project Execution & Control
- Leadership Development Program
- Development Journey for Leader
- Leading Bold Change
- Public/Private Partnerships for executives program (PEP)

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการ บริษทั ทรัพยทิ์พย ์กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

27. นายเชษฐ์ โปร่งจิตต์ 45 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (สาขาวิศวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 300 หุ้น ไมมี่ ม.ค. 2557 - มี.ค. 2559 ผูจ้ดัการ-หน่วยผลิตดา้นเทคโนโลยปีระจ าพ้ืนท่ี F บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ผูจ้ดัการฝ่ายเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละทา่เรือ ถือเอง เม.ย. 2559 - ธ.ค. 2561 ผูจ้ดัการ-หน่วยผลิตดา้นปฏิบติัการประจ าพ้ืนท่ี D: หน่วยเคล่ือนยา้ยน ้ามนั บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

300 หุ้น ม.ค. - มิ.ย. 2562 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละท่าเรือ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) คิดเป็น ก.ค. 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละท่าเรือ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- 0.000147%

ประวตักิารอบรมอ่ืน
-
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

28. นายณรงคศ์กัด์ิ เฉวียงภพ 52  - ปริญญาตรี วิศวกกรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคร่ืองกล) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 0% ไมมี่ ก.พ. 2552 - ธ.ค. 2555 ผูจ้ดัการ-วางแผนและบริหารงาน Shutdown บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคร่ืองกล) Ohio Stage University ม.ค. 2556 - ก.พ. 2556 ผูจ้ดัการ-ปฏิบติังานพิเศษ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

มี.ค. 2557 - พ.ค. 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายโครงการวิศวกรรม / รักษาการผูจ้ดัการโครงการโยธา บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) พ.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 ผูจ้ดัการ-ปฏิบติังานพิเศษ และปฏิบติังานโครงการ CFP บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- ม.ค. 2560 - ต.ค. 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาสินทรัพย์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ต.ค. - ธ.ค. 2561 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาสินทรัพย์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตักิารอบรมอ่ืน ต.ค. 2561 - ปัจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
-

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

29. นายณัฐพงษ ์ธรรมสาโรช 43 - ปริญญาตรี Chemical Engineering, Chulalongkorn University 0% ไมมี่ ม.ค 2554 - เม.ย 2554 รักษาการ ผูจ้ดัการ-วางแผนการพาณิชยด์า้น Non-Petroleum บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
       ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ - ปริญญาโท  Chemical Engineering, Syracuse University ก.ค 2554 - เม.ย. 2556 ผูจ้ดัการ-วางแผนการพาณิชยด์า้น Non-Petroleum บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ประวตักิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย(IOD) พ.ค 2556 - มิ.ย 2559 ผูจ้ดัการ-พฒันาธุรกิจ C บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- ก.ค 2559 - ก.ค. 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ C และรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ B บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ก.ค. 2560  - ธ.ค 2561 ผูจ้ดัการ-พฒันาธุรกิจ C บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ ม.ค. - มิ.ย. 2562 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ C บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
Nov 2018 : EXECUTIVE SOCIALIZATION PROGRAM – FULL PROGRAM และรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ B
Aug 2018 : LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM I (LDP I) ก.ค. 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ และรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ B บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
2019 : Director Certification Program (DCP) รุ่น 297/2020

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการ บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

30. นายณัฐพล มีฤทธ์ิ 43 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 1,000 หุ้น ไมมี่ ก.พ. 2558-21 ธ.ค. 2561 ผูจ้ดัการแผนกวิศวกรรมการผลิตโครงการพลงังานสะอาด บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการพิเศษ - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ม.ค. - มิ.ย. 2562 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ก.ค. 2562 - ธ.ค. 2563 ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตักิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย(IOD) ม.ค. - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการกลัน่ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ประวติัการอบรมอ่ืนๆ

- LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM 1 - LDP 1
   (PTT LEADERSHIP AND LEARNING INSTITUTE)
 - REFINERY AND TECHNOLOGY MANAGEMENTFOR NEXT TECHNOLOGY 
EXECUTIVE
   (JAPAN COOPERATION CENTER PETROLEUM)

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

31. นางสาวดวงพร ธีรภาพไพสิฐ 55 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมเคมี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 5,000 หุ้น ไมมี่ 2550 - ม.ค. 2558 ผูจ้ดัการฝ่าย – พฒันาธุรกิจ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      กรรมการอ านวยการ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ถือเอง ก.พ. 2558 - มี.ค. 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส – พฒันาธุรกิจ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      บริษทั ลาบิกซ์ จ  ากดั - ปริญญาโท บริหารธุรกิจส าหรับผูบ้ริหาร (พาณิชศาสตร์และการบญัชี)  5,000 หุ้น พ.ย. 2558 - พ.ค. 2560 กรรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์จ  ากดั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คิดเป็น ม.ค. 2560 - ก.ค. 2560 กรรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
0.000245% เม.ย 2560 - มิ.ย 2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษทั ปตท จ ากดั (มหาชน)

ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ก.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ลาบิกซ์ จ  ากดั
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 152/2011)

ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
- Global Business Leader Program
- CMA : Capital Market Acadamy 
- M&A Education Series 2015 : Insider’s Tutorial on the Process and Practical Issues in 
M&A Transactions
- TLCA  Executive  Development  Program (EDP)
- TEPCOT: Top Executive Program in Commerce and Trade
-หลกัสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ปธพ) รุ่นท่ี 9
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการ และกรรมการอ านวยการ บริษทั ลาบิกซ์ จ  ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

32. นางสาวทอแสง ไชยประวติั 46 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 0% ไมมี่ มิ.ย. 2556 - ม.ค. 2558 ผูจ้ดัการแผนก – วางแผนกลยทุธ์องคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      - ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนกลยทุธ์  - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A) Sloan School of Management, ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่าย – วางแผนกลยทุธ์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2563 กรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั

ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 271/2562
- หลกัสูตร Strategic Board Master Class (SBM) 1/2560

ประวตักิารอบรมอ่ืน
-หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 18/2561
-หลกัสูตร Management Development Program (MDP) 22/2560
-หลกัสูตรดา้นวิทยาการพลงังานส าหรับนกับริหารรุ่นใหม ่รุ่นท่ี 3 - วพม.3

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
-กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

33. นางธาริกา เทพหสัดิน ณ อยธุยา 45 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 0% ไมมี่ 2557 - 2560 ผูจ้ดัการแผนกวางแผนการเงินกลุ่มธุรกิจหลกั บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
       ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนการเงิน - ปริญญาโท Master of Finance, RMIT University, Australia 2561 - มิ.ย. 2562 ผูจ้ดัการการคลงั การเงิน และการบริหาร บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั

ม.ค. - มิ.ย. 2562 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนการเงิน บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ก.ค. 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนการเงิน บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 29/2017

ประวตักิารอบรมอ่ืน
- นกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง รุ่นท่ี 12/2016 กระทรวงพลงังาน 
- Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นท่ี 4/2017 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
- Leadership Communication Program รุ่นท่ี  6/2017 Berkely Executive Coaching Institute
- IR Professional Development Program, Thai Investor Relation Clubs Oct/2018
 - Strategic Financial Leadership Program 2019 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
 - AON Energy Insurance Training 2019, AON plc.

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์(เวียดนาม) จ ากดั ไลอะบิลลิต้ี
- กรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

34. นายนิคม ฆอ้งนอก 58 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 0% ไมมี่ ก.พ. 2554 - มิ.ย. 2556 ผูจ้ดัการทรัพยากรบุคคลและการเงิน บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส จ ากดั 
      ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการองคก์รและความย ัง่ยนื - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัศรีปทุม ก.ค. 2556 - ม.ค. 2558 ผูจ้ดัการ – บริหารผลตอบแทนและระบบขอ้มลูทรัพยากรบุคคล บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ก.พ. 2558 - ส.ค. 2558 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP 20/2020) ก.ย. 2558 - มี.ค. 2563 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- หลกัสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 53/2020) พ.ค. 2560 - ก.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ  ากดั
- หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP 34/2020) ก.ค. 2560 - มิ.ย. 2563 กรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
- หลกัสูตร Role of Chairman Program Class 45/2019 (RCP45/2019) มิ.ย. 2560 - มี.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ท็อป เอสพีพี จ  ากดั
- หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL #16/2019) เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการองคก์รและความย ัง่ยนื บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program class 29/2018 (AACP29/2018)
- หลกัสูตร Company Secretary Program Class 88/2018 (CSP88/2018)
- หลกัสูตร Director Certification Program #244/2017
ประวตักิารอบรม
- หลกัสูตร Meregers & Acquisitions 2016 Financial, Legal, Tax & Commercial Strategies
- หลกัสูตร ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากรและภาษีอากรระหว่างประเทศ
- หลกัสูตร ประกาศนียบตัร CFO (Chief Financial Officer Certification Program)
- หลกัสูตร โครงการสัมมนาผูบ้ริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นท่ี 25 (FINEX XXV)
- หลกัสูตร Synergy for Management รุ่นท่ี 5 โดย IRDP
- หลกัสูตร นกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสูง(บงส) รุ่นท่ี 6 โดย กรมบญัชีกลาง
- หลกัสูตร Advance Management Program II (AMPII) โดย PTT / CELEMI
- หลกัสูตร Strategic Financial Leadership Program 2018 (SFLP) โดย TMA
- หลกัสูตร Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting class 2/2018 โดย ก.ล.ต.
- หลกัสูตร TLCA Leadership Development Program # 6 (LDP6) โดย TMA
- หลกัสูตร TMA - Management Development Program MDP #26
- โปรแกรมการพฒันาภาวะผูน้ าของบริษทั (LDP)
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ท็อป เอสพีพี จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ  ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

35. นายนิทศัน์ ครองวานิชยกุล 59 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 25,000 หุ้น ไมมี่ เม.ย. 2552 - มีค. 2563 กรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั
      ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโส – ปฏิบติัหนา้ท่ี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ถือเอง 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ Thaioil Marine International Pte.Ltd. (Singapore)
      กรรมการอ านวยการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 25,000 หุ้น 2554 - พ.ย. 2563 กรรมการ TOP– NYK Marineone Pte.Ltd. (Singapore)
      บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จ ากดั - ปริญญาโทศิลปศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คิดเป็น 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ท๊อป มาริไทม ์เซอร์วิส จ ากดั

ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 0.001225% 2554 - พ.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ที. ไอ. เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
- หลกัสูตร Director Certification Program 2554 - พ.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ท็อป นอติคอล สตาร์ จ  ากดั
(DCP105)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ปัจจุบนั กรรมการ  Members Thai Committee Nippon Kaiji Kyokai Bangkok Office (Class NK)

เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล  จ  ากดั
ประวตักิารอบรม
-  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาลยักองทพัเรือ วทร.44 กองทพัเรือ
- หลงัสูตร PTT Group LDP2

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการ บริษทั อุบลไบโอเกษตร จ ากดั
- กรรมการ บริษทั อุบลซนัฟลาวเวอร์ จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ  ากดั
- กรรมการ Thaioil Marine International Pte.Ltd. (Singapore)
- กรรมการ บริษทั ท๊อป มาริไทม ์เซอร์วิส จ ากดั
- กรรมการ (Members Thai Committee) Nippon Kaiji Kyokai Bangkok Office (Class NK)
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

36. นางประพิณ ทองเนียม 57 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 0% ไมมี่ 2550 - 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
       ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองคก์ร - ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยับูรพา ม.ค. 2558 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)
- หลกัสูตร Board Reporting Program
ประวตักิารอบรม
- การเขา้ร่วมฟังบรรยาย Security Bangkok 2019: Cyber Security & Risk Summit
- หลกัสูตร Data Governance Framework & Guidelines (DGF) by ACIS
- การเขา้ร่วมฟังบรรยาย IIA Thailand Annual Conference 2019 – Indispensable IA:
Insightful 
- การเขา้ร่วมฟังบรรยาย Asian Confederation of Institutes of IA (ACIIA 2019) 
@ Japan – Towards Sustainable Management in a new ERA
- การเขา้ร่วมฟังบรรยาย ISACA Annual Conference 2019 – 
Crafting The Cybersecurity Excellence
- การเขา้ร่วมฟังบรรยาย Enterprise AI Conference 2019
- โครงการอบรมการป้องกนัความปลอดภยัขอ้มลูคอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 17 : 
Cyber Defense Initiative Conference 2018 (CDIC2018)
- หลกัสูตร Digital Forensics Foundation
- หลกัสูตร IT Risk Management Using Concept from CRISC
- หลกัสูตร Enterprise IT Governance for Internal Auditor
- หลกัสูตร Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)
- หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 46/2018)
- หลกัสูตร Practical Fraud Detection Investigation and Litigation (คดีพนกังานทุจริต)
- การสมัมนา PWC Thailand 2018 Symposium : Managing challenges to unleash
corporate growth
- การเขา้ร่วมฟังบรรยายวิชาการ Value Creation and Enhancement for Listed
Company with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management
- การเขา้ร่วมฟังบรรยาย Crossover Thailand 4.0
- การเขา้ร่วมฟังบรรยาย IA Day: Connecting the World
- การเขา้ร่วมฟังบรรยาย CAE Forum 2018 : Digitalization Empower IA New Gen
- การสมัมนา Transforming IA for the Digital Age
- หลกัสูตร Cyber Security ส าหรับผูต้รวจสอบและนกับญัชีในยคุ 4.0
- หลกัสูตร Cyber Security Fundamental
- หลกัสูตร CRISC® Preparation Program
- หลกัสูตร Audit Program Development
- หลกัสูตร Sampling for Internal Auditors
- การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ Leading Culture with Adaptive Mindset Workshop
- หลกัสูตร Using COSO 2013 In Practice, IA Profession Practice, Risk -
Based IA Plan, Proactive & Updated Techniques
- หลกัสูตร Internal Audit Methodology, Transforming IA and Challenges In
Oil and Gas Industry and Experience Sharing In Best Practice
- หลกัสูตร Practical Fraud Prevention, Detection & Investigation Strategies
- หลกัสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- หลกัสูตร Financial Executive Development Program (FINEX)

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

37. นายภูมิจิตร ทศันประเสริฐ 55 - ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ( มจธ.) 0% ไมมี่ ม.ค. 2550 - ธ.ค. 2555 ผูจ้ดัการ- หน่วยผลิตดา้นปฏิบติัการ ประจ าพ้ืนท่ี E : Petrochemical บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน)
      ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารคุณภาพองคก์ร (เกียรตินิยมอนัดบั 1) ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2557 ผูจ้ดัการส่วน - เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละท่าเรือ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายสนบัสนุน - ปริญญาโท Master Degree in Chemical Engineer, Imperial College of ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 รักษาการผูจ้ดัการฝ่าย-เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละท่าเรือ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
          ประสิทธิภาพการผลิต Technology and Science ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2561 ผูจ้ดัการฝ่าย-เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละท่าเรือ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

- ปริญญาโท บริหารทัว่ไป  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารคุณภาพองคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- หลกัสูตรวิทยาลยัการทพัเรือ วิทยาลยัการทพัเรือ รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายสนบัสนุนประสิทธิภาพการผลิต

ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)

-

ประวตักิารอบรมอ่ืน
-

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

38. นายมงคล จนัทร์ชูเกียรติ 50 - ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (คอมพิวเตอร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม 100 หุ้น มี 16 ม.ค. 52 - 30 พ.ย. 56 ผูจ้ดัการ - เทคโนโลยี: PROCESS CONTROL/ICS/STATISTICAL PROCESS CONTROLบริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
       ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง  (ลาดกระบงั) ถือเอง (คูส่มรส) 1 ธ.ค. 56 - 31 พ.ค. 57 รักษาการผูจ้ดัการ - สนบัสนุนการผลิต บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมการวดัคุม) สถาบนัเทคโนโลยี 100 หุ้น 1 มิ.ย. 57 - 31 ธ.ค. 58 ผูจ้ดัการ - สนบัสนุนการผลิต บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
 (ลาดกระบงั) คิดเป็น 1 ม.ค. 59 - 30 มิ.ย. 59 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายสนบัสนุนประสิทธิภาพการผลิต บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

0.000005% 1 ก.ค. 59 - ธ.ค. 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายสนบัสนุนประสิทธิภาพการผลิต บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
-

ประวตักิารอบรมอ่ืน
-

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

39. นางสาวรุ่งทิพย ์มณีสารชุณห์ 47 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 0% ไมมี่ 2555 - 2556 ผูจ้ดัการบริหารหน้ีสินและความเส่ียงทางการเงิน   บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
       ผูจ้ดัการฝ่ายการคลงั - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2556 - 2559 ผูจ้ดัการสนบัสนุนการเงินและการพาณิชย์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน)
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (ภาษาองักฤษเพ่ืออาชีพ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ค. 2560 - มี.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์จ  ากดั

เม.ย. 2560 - มี.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์(เวียดนาม) จ ากดั ไลอะบิลิต้ี
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการคลงั บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 245/2560 ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์ศูนยบ์ริหารการเงิน จ ากดั

มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ท็อป เอสพีพี จ  ากดั
ประวตักิารอบรมอ่ืน
-

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการ บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั ท็อป เอสพีพี จ  ากดั
- กรรมการ บริษทั ไทยออยลศ์ูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

40. นายวรชาติ เรืองตระกูล 53 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ม.ค. 2559 – พ.ค. 2560 ผูจ้ดัการ – ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการพิเศษ - ปริญญาโท Master of Business Administration, National University, California, USA มิ.ย. – ก.ค. 2560 ผูจ้ดัการ – ปฏิบติัหนา้ท่ีพิเศษ Commercial Excellence บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอ านวยการ ประวตักิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย(IOD) ก.ค. 2560 – มี.ค. 2563 ผูจ้ดัการ – พฒันาธุรกิจ B บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั - ไมมี่ - รองกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั
      และ บริษทั ท๊อป มารีไทม ์เซอร์วิส จ ากดั ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอ านวยการ บริษทั ท๊อป มารีไทม ์เซอร์วิส จ ากดั

ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั 
- ไมมี่ - เม.ย. – ก.ย. 2563 (รักษาการ) ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั
ต.ค. 2563 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ท๊อป มารีไทม ์เซอร์วิส จ ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

41. นางสาววนัวิสาข ์ญาณจินดา 53 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 0% ไมมี่ ม.ค. 2558 - ก.ย. 2563 ผูจ้ดัการ – บญัชี (งบการเงินรวม) บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง เม.ย. - ก.ย. 2563 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ประวตักิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย(IOD) ต.ค. - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- ไมมี่ - รักษาการผูจ้ดัการ - บญัชี (งบการเงินรวม) บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
- Strategic CFO in Capital Markets 
- Fundamental Practice for CFO
- โครงการพฒันาผูบ้ริหารยคุใหมรุ่่นท่ี 27
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
กรรมการ บริษทั ท๊อป มารีไทม ์เซอร์วิส จ ากดั
กรรมการ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั
กรรมการ บริษทั Thaioil Marine International Pte. Ltd.
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

42. นายวิวรรธน์ วงศนิ์รันดร์ 49 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 56,900 หุ้น ไมมี่ ม.ค. 2557 - ธ.ค. 2561 ผูจ้ดัการ-พฒันาธุรกิจ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการพิเศษ - ปริญญาโท M.Sc. Chemical Engineering, Imperial College, ถือเอง ธ.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
      กรรมการผูจ้ดัการ University of London 56,900 หุ้น ม.ค. - มิ.ย. 2563 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั คิดเป็น ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 0.002789%
หลกัสูตร Director Certification Program

ประวตักิารอบรมอ่ืน

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

43. นายศรัณย ูล่ิมวงศ์ 48 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 0.0000931% ไมมี่ 2553 - 2555 ผูจ้ดัการ – หน่วยผลิตดา้นปฏิบติัการ ประจ าพ้ืนท่ี A บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ผูจ้ดัการฝ่ายปิโครเคมีและลูบ้เบส - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยปิีโตรเคมี (นานาชาติ) 2556 - ก.ค. 2559 ผูจ้ดัการ – หน่วยผลิตดา้นปฏิบติัการ ประจ าพ้ืนท่ี F : Petrochemical บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายปิโตรเคมีและลูบ้เบส บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ส.ค. 2559 - ก.ค. 2563 กรรมการ และกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน)

ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ส.ค. 2559 - ก.ค. 2563 กรรมการ และกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั
  - ส.ค. 2559 - พ.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ลาบิกซ์ จ  ากดั

ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายปิโตรเคมีและลูบ้เบส บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตักิารอบรมอ่ืน
-

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

44. นายสมบูรณ์ ช่วยกอบลาภ 50 - วศบ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2534 0% ไมมี่ ม.ค. - มิ.ย. 2563 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเส่ียงกลยทุธ์องคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเส่ียงกลยทุธ์องคก์ร - Master of Science, Manufacturing System University of Nottingham, UK, 2537 ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเส่ียงกลยทุธ์องคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2540
- วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยแีละการจดัการนวตักรรม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2558
ประวตักิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย(IOD)
- ไมมี่ -

ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
Management Development Program, สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2557
หลกัสูตรการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  2562
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

45. นางสาวสมพร บรรลือศรีเรือง 49 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยเีคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 58,800 หุ้น ไมมี่ ม.ค. 2552 - พ.ค. 2555 ผูจ้ดัการ-หน่วยผลิตดา้นเทคโนโลยปีระจ าพ้ืนท่ี B บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารซพัพลายเชน - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยเีคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ถือเอง มิ.ย. 2555 - ธ.ค. 2558 ผูจ้ดัการ-หน่วยผลิตดา้นเทคโนโลยปีระจ าพ้ืนท่ี C บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 58,800 หุ้น ม.ค. 2559 - มิ.ย. 2559 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารซพัพลายเชน บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
คิดเป็น ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารซพัพลายเชน บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 0.002882% มิ.ย. 2560 - เม.ย. 2563 กรรมการ Thaioil Marine International Private Limited (TOMI) 

-

ประวตักิารอบรมอ่ืน
-

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

46.  นายสนัติ  วาสนสิริ 55 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 10,000 หุ้น ไมมี่ ต.ค. 2549 - ส.ค. 2552 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต II/I (VP-Operations Manager II/I), MF-II and MF-I บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
       ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการพิเศษ ก.ย. 2552 - มิ.ย. 2554 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาองคก์รและปรับปรุงกระบวนการท างาน บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
       ปฏิบติัหนา้ท่ี กรรมการอ านวยการ ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ก.ค. 2554 - ธ.ค. 2555 กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส จ ากดั
       บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั - Director Certification Program (DCP) 152/2011 ก.ค. 2554 - ธ.ค. 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาองคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
       บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน) - Boardroom Success through Financing and Investment (BFI 9/2020) ม.ค. 2556 - ก.ย. 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายนวตักรรมและการบริหารความย ัง่ยนื บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ต.ค. 2561 - มิ.ย. 2563 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจนวตักรรม บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตักิารอบรมอ่ืน รักษาการผูจ้ดัการแผนก Corporate Venture Capital บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- EX-PSM5 Executive P20 G203 For Senior Management 7 ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ TOP Ventures Homg Komg Limited
- EDP-17: Executive Development Program 8 ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ท็อป เวนเจอร์ส จ ากดั

1 ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากดั
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 1 ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน)
- ไมมี่ -
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

47. นางสุชาดา ดีชยัยะ 50 - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 25,000 หุ้น ไมมี่ 2551 - 2556 ผูจ้ดัการ – ห้องปฏิบติัการทดสอบ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 
      ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาความเป็นเลิศดา้น- ถือเอง 2557 - ก.ย. 2558  ผูจ้ดัการ – พฒันาองคก์ร TBAM, Organization Design, Positive (ODOC) บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ทรัพยากรบุคคลและองคก์ร ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 25,000 หุ้น  ก.พ. 2558 - ก.ย. 2558 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาองคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 

- คิดเป็น ก.ย. 2558 - 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาองคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 
0.001225% ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาความเป็นเลิศดา้นทรัพยากรบุคคลและองคก์ร บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 

เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั  ไทยออยลม์ารีน จ ากดั
ประวตักิารอบรมอ่ืน
- THAILAND HR FORUM 2019 THE AGE OF FUTUREWORKFORCE 
TRANSFORMATION & EXECUTION OF PEOPLE LEADERS AND ORGANIZATION
- TLCA EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM (EDP)
- STRATEGIC PROGRAM (โปรแกรมสู่การเป็นนกับริหารเชิงกลยทุธ์)
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
กรรมการ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

48. นางสาวสุดารัตน์ อรรัตนสกุล 58 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 77,400 หุ้น ไมมี่ 2553 - 2557 ผูจ้ดัการฝ่าย โครงการ PTT Group Logistics Master plan (GLM) บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)
       ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลการปฏิบติั - ปริญญาโท Master of Business Administration (International program) ถือเอง ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2562 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
       ตามกฎระเบียบ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 77,400 หุ้น มี.ค 2560 - มี.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์(เวียดนาม) จ ากดั ไลอะบิลิต้ี

คิดเป็น ม.ค 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
0.003794%

ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 2017

ประวตักิารอบรมอ่ืน
- หลกัสูตร Leadership Development Program 2 - LDP2 รุ่นท่ี 3 ปี 2561

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์(เวียดนาม) จ ากดั ไลอะบิลิต้ี
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

49. นายอนวชั จนัทร์ศกัด์ิสูง 47 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 0& ไมมี่     มิ.ย. 2556 - ธ.ค. 2558 ผูจ้ดัการ-ก าหนดแผนการผลิตและจดัส่งผลิตภณัฑ์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ผูจ้ดัการฝ่ายการพาณิชย์ - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     ม.ค. 2559 - มิ.ย. 2561 ผูจ้ดัการ-จดัหาน ้ามนัดิบ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ประวตักิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย(IOD)     ก.ค. 2561 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการพาณิชย์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 300/2020     มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน)

ประวตักิารอบรมอ่ืนๆ
- Leadership Development Program 1 (LDP1) รุ่นท่ี 5
- หลกัสูตรดา้นวิทยาการพลงังานส าหรับนกับริหารรุ่นใหม ่รุ่น 7 (วพม. 7)

 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการ บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากดั (มหาชน)
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

50. นางสาวอจัฉรีย ์ตียาภรณ์ 50 -  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี (Bachelor of Science) 0% ไมมี่ 2552 - เม.ย. 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายการพาณิชย์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ California State University, Northridge ประเทศสหรัฐอเมริกา เม.ย. 2557 - มี.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จ ากดั

-  ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี (Master of Science) พ.ค. 2558 - ธ.ค 2563 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์จ  ากดั
University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ค. 2558 - ธ.ค 2563 กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ  ากดั
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ก.ค. 2558 - ธ.ค.2563 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์(เวียดนาม) จ ากดั ไลอะบิลิต้ี
- EDP (Executive development program) รุ่นท่ี 14/2014 ก.ค. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
- Financial Statements for Directors (FSD 32/2017)   ม.ค. 2564 -ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตักิารอบรมอ่ืน
- Advanced Retail Management Program (ARM) รุ่นท่ี 21 : 2015
- FUTURE ENTREPRENEURS FORUM (FEF) : ผูป้ระกอบการแห่งอนาคต : 2016
- วิทยาการพลงังานส าหรับนกับริหารรุ่นใหม ่รุ่นท่ี 4 - วพม.4 : 2017
- Digital Edge Fusion Course - DEF รุ่นท่ี 3 : 2018
- ABC Difference รุ่นท่ี 9 : 2019
- Leadership Development Program (LDP 2) รุ่นท่ี 4 : 2019
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการ และกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จ  ากดั
- กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั ท็อป โซลเวน้ท ์(เวียดนาม) จ ากดั ไลอะบิลลิต้ี
- กรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
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รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนใน ความสัมพนัธ์
( ปี ) การถือหุ้น (%) ทางครอบครัว

ระหว่าง ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/
ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

            ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

51. นายอุดม วงศศิ์รินพคุณ 47 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลกัสูตรวิชาไฟฟ้าก าลงั 0% ไมมี่ 2552 - 2554 ผูจ้ดัการแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาสินทรัพย์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 2555 - 2556 ผูจ้ดัการแผนก Reliability บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการพิเศษ - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 2556 - 2557 ผูจ้ดัการหน่วยผลิตดา้นซ่อมบ ารุงประจ าพ้ืนท่ี A บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
      ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอ านวยการ ดา้นการจดัการเชิงกลยทุธ์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ม.ค. 2558 - ก.พ. 2558 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
      บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ  ากดั ประวตัิการอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) มี.ค. 2558 - ก.ค. 2559 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ากดั
      บริษทั ท็อป เอสพีพี จ  ากดั - Director Certification Program (DCP) ส.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)

ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
ประวตักิารอบรมอ่ืน ธ.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ  ากดั
- Leadership Communication Program ธ.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการอ านวยการ บริษทั ท็อป เอสพีพี จ  ากดั
- Executive Socialization Program  Full Program ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาสินทรัพย์ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)
- LDP : Leading Bold Change
- Business Continuity Management System
- Strategy Execution and Strategy Evaluation (Advanced)
- LDP : Mastering Emotional Intelligence
- Driving Excellence for Leadership Throught Spirit Management
- MDP : Management Development Program

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา
- กรรมการอ านวยการ บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จ  ากดั
- กรรมการอ านวยการ บริษทั ท็อป เอสพีพี จ  ากดั
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