นายอรรถพล ฤกษ์ พบิ ลู ย์
ประธานเจ้ าหน้ าที:บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
อายุ: 55 ปี
การศึกษา:
• ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University, UK (ได้ รับ
ทุนการศึกษาจาก British Council)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในปั จจุบนั
• กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริ ษัท ปตท. นํ qามันและการค้ าปลีก จํากัด (มหาชน)
• คณะกรรมการระบบการชําระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ าฯ เพืwอเยาวชน ในพระบรมราชินป
ู ถัมภ์
• กรรมการกํากับการดําเนินงานพัฒนาพื qนทีค้ งุ บางกะเจ้ าสูค
่ วามยังw ยืน
• กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นิด้า)
• ทีwปรึ กษากิตติมศักดิz สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นิด้า)
• กรรมการบริ หาร ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายนํ qาแห่งประเทศไทย
• ทีwปรึ กษากิตติมศักดิz สภาธุรกิจไทย-ลาว
ประสบการณ์ ทาํ งาน:
• ต.ค. |}~• – พ.ค. |}~• ประธานเจ้ าหน้ าทีwปฏิบต
ั กิ ารกลุม่ ธุรกิจปิ โตรเลียมขันปลาย
q
• ต.ค. |}}ƒ – ก.ย. |}~• รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่หน่วยธุรกิจนํ qามัน ปตท.
• ต.ค. |}}„ – ก.ย. |}}ƒ รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่บริ หารความยังw ยืนและวิศวกรรมโครงการ
• พ.ย. |}}~ – ก.ย. |}}„ ผู้ชว
่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่การตลาดขายปลีก
• พ.ค. |}}… – ต.ค. |}}~ ผู้ชว
่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ
• ต.ค. |}}| – พ.ค. |}}… ผู้ชว
่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่สอืw สารองค์กรและกิจการเพืwอสังคม
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การฝึ กอบรม:
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (วปอ.) รุ่ นทีw }ƒ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริ หารระดับสูง (ปปร.) รุ่ นทีw †… สถาบัน
พระปกเกล้ า
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นทีw †| สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท.) รุ่ นทีw 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรสําหรับผู้บริ หารด้ านหลักนิตธ
ิ รรมและการพัฒนา (RoLD) รุ่นทีw | สถาบันเพืwอการยุตธิ รรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 173/2013) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 14/2005) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่ นทีw † สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
• NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009, The Wharton School of the University of
Pennsylvania, USA
• PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA
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