บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 หนา 1

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.

รายละเอียดของกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล

1.

นายสุรงค บูลกุล
(ประธานกรรมการ)

อายุ
(ป)
59

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

-

-

-

-

-

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
(รอยละ) กรรมการ/ผูบริหาร
ปริ ญ ญาโท บริ ห ารธุ ร กิ จ Cornell University,
2556 – ปจจุบัน
New York สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
2557 - ปจจุบัน
Cornell University, New York สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
2557 - ปจจุบัน
Syracuse University, New York สหรัฐอเมริกา
2557 – ปจจุบัน
Program for Management Development,
Harvard University สหรัฐอเมริกา
2557 - ปจจุบัน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP
121/2009) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
2557 - ปจจุบัน
ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการ
2556 – ปจจุบัน
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร. รุนที่ 8)
2556 - 2557
สถาบันพระปกเกลา
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวม
2555 – 2557
เอกชน (วปรอ. รุนที่ 4919) วิทยาลัยปองกัน
2552 – 2555
ราชอาณาจักร
2551 – 2552
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท. รุนที่ 10) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผูบริหาร กระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บ.ย.ส. รุนที่ 15) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบัน
พัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุนที่ 1)
สถาบันวิทยาการผูลงทุนไทย
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วพน. รุนที่ 2) สถาบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 2

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน

ประเภทธุรกิจ

บริ ษั ท โกลบอล เพาเวอร ซิ น เนอร ยี่ ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
จํากัด (มหาชน)
อุตสาหกรรม
ประธานเจาหนาที่ปฎิบัติการกลุม ธุรกิจ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร
โครงสรางพื้นฐาน
กรรมการและกรรมการบริหาร
การไฟฟาสวนภูมิภาค
หนวยงานราชการ
ประธานกรรมการ
Sakari Resources Limited
ผลิตและจําหนายแบตเตอรี่
(ประเทศสิงคโปร)
กรรมการ
Tiger Energy Trading Pte. Ltd.
ถานหิน
(ประเทศสิงคโปร)
กรรมการ
24M Technologies, Inc.
ป โ ตรเลี ย ม ป โ ตรเคมี ท า เรื อ และถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
ถานหิน
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
Sakari Resources Limited
ถานหิน
(ประเทศสิงคโปร)
ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
โรงกลั่นน้ํามัน
รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร
หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

2.

นายณอคุณ สิทธิพงศ
(กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ)

อายุ
(ป)

61

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

-

3.

นายจุลสิงห วสันตสิงห
(กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน)

64

วิทยาการพลังงาน
ปริญญาเอก Mechanical Engineering
Oregon State University, Oregon สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท Mechanical Engineering
Oregon State University, Oregon สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP
21/2009) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ. รุนที่
47) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.รุนที่ 4) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน
(วพน. รุนที่ 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน

- ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยโยนก
- ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาโท Master of Comparative Law (MCL),
University of Illinois สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตร Harvard Business School,
Harvard University สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ) กรรมการ/ผูบริหาร
-

-

ชวงเวลา

2557 – ปจจุบัน
2555 – 2557
2554 – 2557
2554 – 2556
2553 – 2556
2553 – 2554
2552 – 2554
2552 – 2554

-

-

2551 – 2553
2549 – 2550
2546 - 2553
2557 – ปจจุบัน

2557 – ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2553 – 2556
2553 – 2556
2553 – 2556

เอกสารแนบ 1 หนา 3

ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวง
กรรมการ
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น
จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
รองปลัดกระทรวง
กระทรวงพลังงาน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
จํากัด (มหาชน)
คาตอบแทน
กรรมการ และประธานกรรมการ
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
ตรวจสอบ
(มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน)
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
โรงกลั่นน้ํามัน
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร
หนวยงานราชการ
ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร
ป โ ตรเลี ย ม ป โ ตรเคมี ท า เรื อ และถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ
โรงกลั่นน้ํามัน/จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม
สําเร็จรูป และผลิตภัณฑอะโรเมติกส
ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร
โรงกลั่นน้ํามัน
หนวยงานราชการ
ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ผลิตและจําหนายปูนซีเมนต
โรงกลั่นน้ํามัน
ธนาคารพาณิชย
การบินพาณิชยทั้งเสนทางบินระหวางประเทศ
และภายในประเทศ
ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

-

-

-

-

-

-

-

-

35/2003) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
(FN 7/2003) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Understanding the Fundamental of
Financial Statements (UFS 1/2006) สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 17/
2007) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP Re
1/2008) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
หลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP 4/2012) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุนที่ 388)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.รุนที่ 8) สถาบัน
พระปกเกลา
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท. รุนที่ 5) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน
(วพน. รุนที่ 1) สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการ
พาณิชย (TEPCoT รุนที่ 5) สถาบันวิทยาการ
การคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
หลักสูตรภูมิพลังแหงแผนดิน รุนที่ 1 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ) กรรมการ/ผูบริหาร

ชวงเวลา
2552 – 2556
2548 – 2552
2547 – 2553
2547 – 2553
2541 – 2553

เอกสารแนบ 1 หนา 4

ตําแหนง
อัยการสูงสุด
รองอัยการสูงสุด
กรรมการ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน

สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการสูงสุด
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน)
กรรมการ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
หนวยงานราชการ
หนวยงานราชการ
ผลิตไฟฟา
หนวยงานราชการ
สํารวจและผลิตปโตรเลียม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

4.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน
(กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

65

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงินและ
การธนาคาร North Texas State University
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP
75/2008) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
113/2009) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP 2/2011)สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP 8/2013) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti-Corruption Focus Group
(C-FG 4/2013) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program
Update (DCPU 2/2014) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.รุนที่ 2) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Building, Leading &
Sustaining Innovation Organization, Sloan
School of Management, Massachusetts
Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Program in
International Management,

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
(รอยละ) กรรมการ/ผูบริหาร
2557 – ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2556 - 2557
2556 - 2557
2554 - 2556
2554 - 2556
2552
2551 - 2557
2551 - 2554
2551 - 2554
2551 – 2552

2551 – 2552
2551 – 2552
2551 – 2552
2551 – 2552
2551 – 2552
2551 – 2552
2548 – 2552

เอกสารแนบ 1 หนา 5

ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด
(มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด
(มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด
(มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล จํากัด
กรรมการอิสระ
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด
(มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด (สํานักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค เอเชียแปซิฟก)
กรรมการ
บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด
กรรมการ
PTT Chemical International
(Singapore) Pte. Ltd.
กรรมการ
บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไทยโคลีนคลอไรด จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากัด
กรรมการ
บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด
รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
สายการเงินและบัญชี

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
พลังงานชีวมวล
จัดการกองทุน
ลงทุนในธุรกิจการเงิน
ลงทุนในธุรกิจการเงิน
ลงทุนในธุรกิจการเงิน
ธนาคารพาณิชย
ลงทุนในธุรกิจการเงิน
ธนาคารพาณิชย
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ธนาคารพาณิชย
ลงทุนในธุรกิจการเงิน
ธนาคารพาณิชย
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

5.

พลอากาศโทสุทธิพงษ อินทรียงค
(กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ)

อายุ
(ป)

57

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

-

-

6.

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
(กรรมการอิสระ)

56

-

-

Stanford-National University of Singapore,
สิงคโปร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (วิศวกรรมอากาศยาน)
โรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศ
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงความสัมพันธระหวางประเทศและการเมือง
การปกครองเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตร Director Accreditation Porgram (DAP
114/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรเสนาธิการกิจ
กองทัพอากาศ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนิรภัยการบิน
กองทัพอากาศ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรศิษยการบิน
กองทัพอากาศ
ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
(วปอ. รุนที่ 52) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
หลักสูตร Director Accreditation Porgram (DAP
114/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ) กรรมการ/ผูบริหาร

-

-

ชวงเวลา

2557 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)
รองเสนาธิการทหารอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ฝายยุทธการ
เจากรมยุทธการทหารอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ผูบัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
หนวยงานราชการ
หนวยงานราชการ

2557 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ

2557 – ปจจุบัน

กรรมการ

ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
จัดการ ดําเนินงาน และพัฒนาทาอากาศยาน

2557 – ปจจุบัน

กรรมการ

2557
2556 – 2557
2556
2555 – 2556

กรรมการ
อธิบดี
ผูตรวจราชการ
รองอธิบดี

เอกสารแนบ 1 หนา 6

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

2555 – 2556
2554 - 2555

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน

2544 – 2552

2557 - ปจจุบัน
2556 – 2557

-

ตําแหนง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย
จํากัด
บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด
กรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร

ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร

หนวยงานราชการ
หนวยงานราชการ

บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
ธุรกิจการบิน
หนวยงานราชการ
หนวยงานราชการ
หนวยงานราชการ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ) กรรมการ/ผูบริหาร

ชวงเวลา
2554 – 2555
2553 – 2554
2553

7.

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
(กรรมการอิสระ และกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน)

62

- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการบริหารการพัฒนาองคการ มหาวิทยาลัย
เจาพระยา
- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Certificate of Management Development
Program, North Western University,
สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP
SCC/2004) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน
(วพน. รุนที่ 1) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน รุนที่ 1: ผูบริหารระดับสูง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง (บยป. รุนที่ 2) สํานักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท. รุนที่ 11) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการ
พาณิชย (TEPCoT รุนที่ 2) สถาบันวิทยาการ

-

-

2548 – 2553
2558 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2557 - 2558
2555 – 2557

2555 - 2556
2554 – 2557
2553 – 2557
2553 - 2557
2553 - 2557
2553 - 2554
2550 - 2557

เอกสารแนบ 1 หนา 7

ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน

ผูอํานวยการสํานักสืบสวนและ
ปราบปราม
ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากร ภาคที่ 3
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานพิธีการและ
ราคาศุลกากร
ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากร ภาคที่ 4
กรรมการอิสระ

ประเภทธุรกิจ

กรมศุลกากร

หนวยงานราชการ

กรมศุลกากร
กรมศุลกากร

หนวยงานราชการ
หนวยงานราชการ

กรมศุลกากร
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จํากัด
ประธานกรรมการและกรรมการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม
ผูทรงคุณวุฒิ
การประกัยภัยพิบัติ
กรรมการ
บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
กรรมการ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
และความรับผิดชอบตอสังคม
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กรรมการ
บริษัท สามัคคี ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)
กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หนวยงานราชการ
ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
ผลิตและจําหนายเหล็ก
หนวยงานราชการ
ผลิตกาซที่ใชในงานอุตสาหกรรม
ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
หนวยงานราชการ

สถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน
หนวยงานราชการ
สถาบันการศึกษา
หนวยงานราชการ
การประกันวินาศภัย
สถาบันการศึกษา

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ) กรรมการ/ผูบริหาร

การคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

8.

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว
(กรรมการ)
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- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Advance Management Program, INSEAD
University ฝรั่งเศส
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
131/2010) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP
30/2013) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน
(วปอ. รุนที่ 50 และ ปรอ. รุนที่ 20) สถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ
- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ
และผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการ
มหาชน รุนที่ 12, สถาบันพระปกเกลา สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013,
สหราชอาณาจักร
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน
(วพน. รุนที่ 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ชวงเวลา
2549 – 2553

-

-

2540 - 2553
2518 - 2553
2557 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน

2557 – ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน

2557 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2557
2556 - 2557
2554 - 2557
2552 - 2554
2552 - 2554

เอกสารแนบ 1 หนา 8

ตําแหนง
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
กรรมการรองผูจัดการ
ผูจัดการบริหารโครงการ
กรรมการ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จํากัด
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการ (มหาชน)
ผูจัดการใหญ
กรรมการ
PTT Chemical International Private
Limited
กรรมการ
บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอรเนชั่น
แนล (สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค
เอเชีย แปซิฟค) จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท สปอรต เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด
รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
กําหนดคาตอบแทน
(มหาชน)
กรรมการ
Sakari Resources Limited
(ประเทศสิงคโปร)
รองกรรมการผูจัดการดานพัฒนาธุรกิจ บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
สายงานกลยุทธองคกร

ประเภทธุรกิจ
หนวยงานราชการ
ผลิตและจําหนายเหล็ก
บริษัทโฮลดิ้งที่ไมไดลงทุนในธุรกิจเงินเปนหลัก
ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

การลงทุน
การลงทุน

พลาสติกและเคมีภัณฑ
กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ
ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร
สถาบันการเงิน
โรงกลั่นน้ํามัน
ถานหิน
ลงทุนตางประเทศ
ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

9.

นายอธิคม เติบศิริ
(กรรมการ)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
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- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
และการคาระหวางประเทศ (เกียรตินิยมระดับ
High Distinction), Armstrong University,
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี
(วิชาเอก บัญชีตนทุนและการบริหารทางการเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Executive Education Program, Harvard
Business School, Harvard University,
สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
125/2009) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน
และการเมือง (วปม. รุนที่ 5) วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุนที่ 17)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง
(วปอ.มส. รุนที่ 1) สมาคมวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
(รอยละ) กรรมการ/ผูบริหาร
2557 – ปจจุบัน

ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน

2557 - ปจจุบัน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการใหญ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยออยล เอนเนอรยี่ เซอรวิส
จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษท ไทยออยล โซลเวนท จํากัด

2557 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท ท็อป โซลเวนท จํากัด

2557 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน

บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด
บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด
บริษัท ไทยออยล เอทานอล จํากัด
บริษัท ลาบิกซ จํากัด
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร

2556 - 2557

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ
ดานบริหารศักยภาพองคกร
รองกรรมการผูจัดการใหญ
หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น
กรรมการ

ลงทุน ในธุร กิจ ผลิ ตภั ณ ฑ สารทํ าละลายและ
เคมีภัณฑ
จั ด จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ส ารทํ า ละลายและ
เคมีภัณฑ
ผลิตและจําหนายไฟฟา
ผลิตและจําหนายไฟฟา
กิจการการลงทุนที่เปนกิจการของตนเอง
ผลิตสาร LAB
โรงกลั่นน้ํามัน

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ

2556 - 2557

กรรมการ

2556 - 2557
2554 – 2556

กรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)
บริษัท สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด
(มหาชน)
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

2553 – 2554

รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ
กลุมธุรกิจทาเรือและบริหารจัดการ

2557 – ปจจุบัน

2557 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน

2556 – 2557

เอกสารแนบ 1 หนา 9

กรรมการ

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
โรงกลั่นน้ํามัน

ผลิตและจําหนายน้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน
ปโตรเคมี
ใหบริการขนสงน้ํามันทางเรือ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

โรงกลั่นน้ํามัน
ปโตรเคมี
ป โ ตรเลี ย ม ป โ ตรเคมี ท า เรื อ และถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ
ป โ ตรเลี ย ม ป โ ตรเคมี ท า เรื อ และถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ) กรรมการ/ผูบริหาร

ชวงเวลา

2552 – 2554
10. นายสมชัย วงศวัฒนศานต
(กรรมการ)

58

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP
10/2005) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
(FND 31/2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of
Financial Statement (UFS 2/2006) สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Porgram (DAP
114/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.
รุนที่ 13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบัน
พัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร (พสบ. รุนที่
4) กรมกิจการพลเรือนทหารบก
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. รุนที่ 19)
สถาบันวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- ผูบริหารชั้นสูง สถาบัน GE สหรัฐอเมริกา

-

-

2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน

ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน

ทรัพยสิน
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายแผนธุรกิจและองคกร
กรรมการ

2554 – ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
ดานกลยุทธองคกร
กรรมการ

2554 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2551 - 2555

ผูชวยกรรมการอํานวยการดานบริหาร
องคกร

เอกสารแนบ 1 หนา 10

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด
บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จํากัด
บริษัท ไทยออยล เอนเนอรยี เซอรวิส
จํากัด
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ป โ ตรเลี ย ม ป โ ตรเคมี ท า เรื อ และถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ
ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
โรงกลั่นน้ํามัน
กิจกรรมงานวิศวกรรมและใหคําปรึกษา
ทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของ
ผลิตและจําหนายไฟฟา
ผลิตเคมีภัณฑประเภทสารละลาย
ใหคําปรึกษาและจัดการพลังงาน
โรงกลั่นน้ํามัน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

11. นายปฏิภาณ สุคนธมาน
(กรรมการ)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

53

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอก
การเงิน
The American University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกบริหารการคลัง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
73/2006) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- โครงการ Breakthrough Program for Senior
Executives , IMD Executive Development
Services, Switzerland
- โครงการอบรมผูบริหารระดับสูง หลักสูตร
Leadership Development Program III (LDP III)
- สถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรูกลุม ปตท. (PTT
Leadership and Learning Institute)
- โครงการ GE: PTT EXECUTIVE PROGRAM,
GE, สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน (ปรม. รุนที่ 8) สถาบัน
พระปกเกลา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรโครงการอบรมผูบริหาร
ระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน ป 2552 (Ex - PSM รุน
ที่ 5)
- มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
(มูลนิธิ สวค.)
- โครงการอบรมผูบริหารการเงินภาครัฐวิสาหกิจ รุน
ที่ 3 สถาบันนักวิเคราะหหลักทรัพย

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
(รอยละ) กรรมการ/ผูบริหาร
2558 – ปจจุบัน

กรรมการ

2555 - ปจจุบัน

กรรมการ

2555 - ปจจุบัน

กรรมการ

2555 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงาน
การเงินและบัญชี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงาน
การเงินและบัญชี
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานดาน บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
บัญชีและการเงิน
(มหาชน)

2552 - ปจจุบัน
2554 - 2558
2552 - 2555
2552 - 2555
2552 - 2554
2546 - 2552

เอกสารแนบ 1 หนา 11

ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)
PTT Chemical International Private
Limited
บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอรเนชั่น
แนล (สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค
เอเชีย แปซิฟค) จํากัด
บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส จํากัด
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากัด
บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
การลงทุน
การลงทุน

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
โรงกลั่นน้ํามัน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

12. นายนพดล ปนสุภา
(กรรมการ กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการผูจัดการใหญ)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

50

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
146/2011) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statement for Directors
(FSD 12/2011) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Leadership Development Program III, PTT
Leadership and Learning Institute
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
- Breakthrough Program For Senior Executives,
International Leading Business School (IMD),
Lausanne, Switzerland
- หลักสูตร Assessor Training Program สํานักงาน
รางวัลคุณภาพแหงชาติ
- หลักสูตร Financial Statements For Directors
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
(รอยละ) กรรมการ/ผูบริหาร
2557 – ปจจุบัน

ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน

ประเภทธุรกิจ

2557 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน

กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ
กรรมการ

2555 – ปจจุบัน
2557

กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการใหญ

2555 – 2557

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร

2553 - 2555

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ
ผูจัดการฝายระบบทอจัดจําหนายกาซ
ธรรมชาติ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร

2550 - 2552

เอกสารแนบ 1 หนา 12

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด
บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ
จํากัด
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)

ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม
ผลิตและจําหนายไฟฟา
กาซธรรมชาติ
ผลิตและจําหนายไฟฟา
ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร
ชื่อ-นามสกุล

1.

2.

3.

นายนพดล ปนสุภา
(กรรมการ กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนและ
กรรมการผูจัดการใหญ)
นายสมรชัย คุณรักษ
(ผูจัดการฝาย สายงานการผลิต
และซอมบํารุง)

นางวนิดา บุญภิรักษ
(ผูจัดการฝาย สายงานการเงิน
และบัญชี)

4. นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย
(ผูจัดการฝายแผนงานองคกร
และรักษาการผูจัดการฝาย
ปฏิบัติการ OEMS และบริหาร
ความยั่งยืน)

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ)
กรรมการ/
ผูบริหาร

ชวงเวลา

ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน

ประเภทธุรกิจ

ขอมูลตามรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการขอ 1.1.12

54

49

57

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา MBA
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
เครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแกน
- หลักสูตร Natural Gas Engineering, Brussels,
Belgium
- หลักสูตร PTT Group Leader Development
Program
- หลักสูตร PTT- Harvard Business School รุนที่
2, Shanghai, China
- ปริญญาโท M.B.A. (Finance)
University of St. Thomas สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
(การบัญชี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
รุน 195/2014) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- TLCA Executive Development Program (EDP
รุนที่ 9) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

-

-

2558 – ปจจุบัน
2556 - 2558
2552 - 2556

-

-

2557 – ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2555 - 2557
2554 - 2555
2548 - 2553

-

-

2557 – ปจจุบัน

2558 - ปจจุบัน
2556 - 2557

เอกสารแนบ 1 หนา 13

ผู จั ด การฝ า ย สายงานการผลิ ต และ
ซอมบํารุง
ผูจัดการฝายวิศวกรรมและบํารุงรักษา
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ผู จั ด การฝ า ยปฏิ บั ติ ก ารระบบท อ ส ง
กาซธรรมชาติในทะเล

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด ผลิต และจํ าหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา เพื่ อ
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหนายไฟฟา
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ผู จั ด การฝ า ย สายงานการเงิ น และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด
บัญชี
(มหาชน)
กรรมการ
PTT Regional Treasury Center Pte.
(ประเทศสิงคโปร)
ผูจัดการฝายบริหารการเงิน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด
ผูจัดการสวนแผนการเงินองคกร
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ฝายกลยุทธและนโยบายการเงิน
ผู จั ด การฝ า ยแผนงานองค ก ร และ
รั ก ษาการผู จั ด การฝ า ยปฏิ บั ติ ก าร
OEMS และบริหารความยั่งยืน
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ

ผลิตและจําหนายไฟฟา

ผลิต และจํ าหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
การเงิน
ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อ
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด
บริษัท ไฟฟา น้ําลิก 1 จํากัด

ผลิตและจําหนายไฟฟา
สัมปทานผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา ที่ สปป.

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

5.

6.

นายพยนต อัมพรอารีกุล
(ผูจัดการฝายปฏิบัติการพิเศษ
และผูแทนประเทศ สปป.ลาว)

นายองคการ ศรีวิจิตร
(ผูจัดการฝายปฏิบัติงาน
โครงการพิเศษ)

อายุ
(ป)

57

51

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
รุน 181/2013) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Director
(FSD 21/2013) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Manager Development Program (TOC-MDP),
SRI Consultant Company Limited
- Senior Executive Program (SEP), Sasin
Graduate Institute of Business Administration
of Chulalongkorn University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Diploma Engineering (Power Distribution
System), The Technical University of Norway,
นอรเวย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
รุน 181/2013) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD 21/2013) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- Manager Development Program (TOC-MDP),
SRI Consultant Company Limited
- Senior Executive Program (SEP), Sasin
Graduate Institute of Business Administration
of Chulalongkorn University
- ปริญญาโท Master of Science
(Electrical Engineering) University of Missouri
สหรัฐอเมริกา

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ)
กรรมการ/
ผูบริหาร

-

-

ชวงเวลา

ประเภทธุรกิจ

ลาว
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อ
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อ
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด
ผลิตและจําหนายไฟฟา

ผูแทนประเทศ สปป.ลาว

2556

ผูจัดการฝายบริหารโครงการ

2547 - 2556

ผูจัดการฝายโครงการและกอสราง

2557 – ปจจุบัน

ผู จั ด การฝ า ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษและ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อ
ผูแทนประเทศ สปป.ลาว
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
กรรมการผูจัดการ
บริษทั ไฟฟา น้ําลิก 1 จํากัด
สัมปทานผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา ที่ สปป.
ลาว
Vice President
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
(มหาชน)
ผูจัดการฝายวิศวกรรมและบํารุงรักษา บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อ
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
ผูจัดการฝายเทคนิคและบํารุงรักษา
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด
ผลิตและจําหนายไฟฟา

2555 - ปจจุบัน
2556 - 2557
2548 - 2556

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน

2556 - 2557

2558 - ปจจุบัน

-

ตําแหนง

2557 – ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 14

ผูจัดการฝายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อ
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
รองกรรมการผูจัดการ – กอสราง
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด
ผลิตและจําหนายไฟฟา

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ)
กรรมการ/
ผูบริหาร

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ชวงเวลา

8.

นายวิเศษ จูงวัฒนา
(ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ-1)

นายดรุณพร กมลภุส
(ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ-2)

47

49

- ปริญญาโท Master of Science (Mechanical
Engineering), University of Missouri-Rolla
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขา
เครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
189/2014) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- การพัฒนาและดําเนินธุรกิจปโตรเลียม
(Petroleum Development and Operations),
เมืองสตาวังเกอร นอรเวย
- การบริหารกิจการพลังงานไฟฟา (Management
of Electric Power Utilities), กรุงสต็อคโฮม
สวีเดน
- ปริญญาโท Master of Science (Mechanical
Engineering), University of Bridgeport
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
146/2011) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

-

-

ผูจัดการฝายกิจการพิเศษ

2556

2552 - 2553

Vice President / Business
Development
Project Manager
PTT International Company Limited
Vice President - Foreign Invesment Ratchaburi Electricity Generating
Holding Plublic Company Limited
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ-1
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด
(มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไฟฟา น้ําลิก 1 จํากัด
กรรมการ
บริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจไฟฟา
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด
(มหาชน)
ผู จั ด การฝ า ยพั ฒ นาธุ ร กิ จ -โครงการ PTT International Company Limited
ไฟฟา
ผูจัดการสวน-อินโดไชนา
PTT International Company Limited

2557 – ปจจุบัน

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ-2

2557 – ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2556 - 2557
2554 - 2556

-

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน

2556 - 2557

2554 - 2556
2551 - 2554
7.

ตําแหนง

2557 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนา 15

ประเภทธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อ
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
PTT International Company Limited
ไฟฟาตางประเทศ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท สยามโซลาร เอ็นเนอรยี่ 1 จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไฟฟา น้ําลิก 1 จํากัด
ผูจัดการทั่วไป
บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด
ผูจัดการฝายธุรกิจ ไฟฟาและพลังงาน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
รวม

ไฟฟาตางประเทศ
ไฟฟา
ผลิต และจํ าหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
ผลิตและจําหนายไฟฟา
ผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา
ลงทุนในกิจการผลิตและจําหนายไฟฟา
ผลิต และจํ าหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
ไฟฟาตางประเทศ
ไฟฟาตางประเทศ

ผลิต และจํ าหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
ผลิตและจําหนายไอน้ําและไฟฟา
ผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา
ผลิตไฟฟาและพลังงาน
ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

การถือหุน ความสัมพันธทาง
ในบริษัท ครอบครัวระหวาง
(รอยละ)
กรรมการ/
ผูบริหาร

ชวงเวลา

2556 - 2557
2554 - 2555

9.

นายกลาหาญ โตชํานาญวิทย
(ผูจัดการฝายบริหารศักยภาพ
องคกร)

10. นายยงยุทธ กลีบบัว
(ผูจัดการฝายโรงไฟฟาศรีราชา)

58

58

- ปริญญาโท Public Affairs, Personnel
Administration, University of Oregon
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาธรรมศาสตร
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 195/2014)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP
35/2014) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- Environmental Manager, มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย

-

-

2550 - 2554
2557 – ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2556 - 2557
2555
2549 - 2555

-

2549 - 2555
2548 - 2549
2557 - ปจจุบัน
2556 - 2557
2552 - 2556
2549 - 2551

เอกสารแนบ 1 หนา 16

ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน

ผู จั ด การฝ า ยพั ฒ นาพลั ง งานไฟฟ า
หมุนเวียน
รองผู จั ด การใหญ อ าวุ โ ส รั ก ษาการ
ผูจัดการใหญ
ผูจัดการฝายจัดการธุรกิจ
ผูจัดการฝายบริหารศักยภาพองคกร

ประเภทธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด ผลิต และจํ าหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
(มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด
ผลิตไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเย็น

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด
ผูจัดการฝายศักยภาพองคกร
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด
(มหาชน)
ที่ปรึกษาอาวุโส
บริ ษั ท ไทยออยล เอนเนอร ยี เซอร วิ ส
จํากัด
ผู จั ด ก า ร ฝ า ย พั ฒ น า แ ล ะ บ ริ ก า ร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการฝาย - กิจการพิเศษ
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายโรงไฟฟาศรีราชา
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด
(มหาชน)
ผูจัดการฝายบริหารโรงไฟฟาศรีราชา บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด
(มหาชน)
ผูจัดการฝายวิศวกรรมและซอมบํารุง บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
Area B Production Unit
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
Maintenance Manager

ผลิตไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเย็น
ผลิต และจํ าหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟาและพลังงาน
ผลิต และจํ าหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
ให บ ริ ก ารบริ ห ารงานด า นการจั ด การและ
บริการอื่นๆ
ปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร
โรงกลั่นน้ํามัน
โรงกลั่นน้ํามัน
ผลิต และจํ าหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
ผลิต และจํ าหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
โรงกลั่นน้ํามัน
โรงกลั่นน้ํามัน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล

นายวีระวงศ จงเกษมวงศ
(เลขานุการบริษัท)

อายุ
(ป)
38

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
- ปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร Company Secretary Program
class 41/2011, Effective Minute Taking
class 20/2011 and Board Reporting
Program class 6/2011 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผูปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุนที่ 30
และพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
กับบริษัทจดทะเบียน รุนที่ 12
8

การถือหุน
ในบริษัท
(รอยละ)
-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
กรรมการ/ผูบริหาร
-

ชวงเวลา

ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ชื่อหนวยงาน

2557 – ปจจุบัน

เลขานุการบริษัท

2556 – ปจจุบัน
2553 - 2556
2552 - 2553
2548 - 2552
2547 - 2548

ผูจัดการสวนสํานักกรรมการผูจัดการ
ใหญ
หัวหนาสํานักกรรมการผูจัดการใหญ
พนักงานตรวจสอบภายใน
พนักงานลูกคาสัมพันธ
นักวิจัยการตลาดและกลยุทธธุรกิจ

2545 - 2547
2545

นักวิจัยการตลาด
เลขานุการ

ประเภทธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด
(มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด
(มหาชน)
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)

ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา
เพื่อการอุตสาหกรรม
ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา
เพื่อการอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟาและไอน้ํา
ผลิตไฟฟาและไอน้ํา
ผลิตไฟฟาและไอน้ํา
ผลิตและจําหนายสินคาเสื้อผาสําเร็จรูป
และเครื่องหนัง
บริษัท เอส ที จี ซี จํากัด
วิจัยและพัฒนาธุรกิจ
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา หนวยงานราชการ

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(ง) รายงานประจําป
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน
4. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับขอกําหนดและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารควรรับทราบ
5. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหขอมูลที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่แกกรรมการปจจุบัน และกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม
6. ดูแล และประสานงานใหบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ขอกําหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจไดอยางครบถวน
และถูกตอง
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
0
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

2.

การดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ
2.1 การดํารงตําแหนงของกรรมการในบริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท
กรรมการและ
ผูมีอํานาจควบคุม
บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอยี่
บริษัทรวม/บริษัทรวมทางออม
1 บจก. ผลิตไฟฟา นวนคร
2 บจก. ราชบุรีเพาเวอร
3 24M Technologies, Inc.
บริษัทที่เกี่ยวของ
1 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
2 บมจ. ปตท.
3 บจก. ไทยออยลเพาเวอร
4 บมจ. ไทยออยล
5 บจก. พีทีที ฟนอล
6 บจก. โงวฮก จํากัด
7 บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป
8 บมจ. ทีพีไอ โพลีน
9 บจก. ไทยออยล เอนเนอรยี เซอรวิส
10 บมจ. ธนชาตประกันภัย
11 บจก. บางกอกกอลฟคลับ
12 บจก. บี เค กอลฟ แอนด คันทรีคลับ
13 บจก. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ
14 บจก. ปญจสิน พร็อพเพอรตี้
15 บจก. พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส
16 บมจ. ลินเด (ประเทศไทย )
17 บจก. ศักดิ์ไชยสิทธิ
18 บจก. สยามยูไนเต็ดสตีล (1995)
19 บจก. โหงวฮกเอเยนซี่
20 บมจ. อควา คอรเปอเรชั่น

นายสุรงค
บูลกุล

นายณอคุณ
สิทธิพงศ

นายจุลสิงห
วสันตสิงห

นางสาวปนัดดา
กนกวัฒน

พลอากาศโท
สุทธิพงษ
อินทรียงค

นายราฆพ
ศรีศุภอรรถ

X, /

/

/

/

/

/

นายพยุงศักดิ์ นายสุพัฒนพงษ
ชาติสุทธิผล
พันธมีเชาว
/

/

นายอธิคม
เติบศิริ

นายสมชัย
วงศวัฒนศานต

นายปฏิภาณ
สุคนธมาน

นายนพดล
ปนสุภา*
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/
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/
/
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท
กรรมการและ
ผูมีอํานาจควบคุม
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

บจก. ไอเดียล เอสเตท
บมจ. ไออารพีซี
Sakari Resources Limited
บมจ. ไทยลูบเบส
บมจ. ทาอากาศยานไทย
บ จ ก . บ ริ ห า ร สิ น ท รั พ ย
กรุงเทพพาณิชย
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
Tiger Energy Trading Pte. Ltd.
บจก. ไทยออยลมารีน
บจก. ไทยออยล โซลเวนท
บจก. ท็อป โซลเวนท
บจก. ไทยออยล เอทานอล
บจก. ไทยพาราไซลีน
บจก. ปตท. เคมิ คอล อิ นเตอรเนชั่ น
แนล (สํ า นั ก งานปฏิ บั ติ ก ารภู มิ ภ าค
เอเชีย แปซิฟค)
สมุย พรอพเพอรตี้ พลัส
หจก. เล็กเติบศิริ
บจก. ท็อป เอสพีพี
บจก. ลาบิกซ
บจก. ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลล
บจก. ไทยโอลีโอเคมี
บจก. ไทยสมายลแอรเวย
บมจ. วีนิไทย
บจก. เอเชีย ไบโอแมส
บจก. สปอรต เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ

หมายเหตุ :

นายสุรงค
บูลกุล

นายณอคุณ
สิทธิพงศ

นายจุลสิงห
วสันตสิงห

นางสาวปนัดดา
กนกวัฒน

พลอากาศโท
สุทธิพงษ
อินทรียงค

นายราฆพ
ศรีศุภอรรถ

นายพยุงศักดิ์ นายสุพัฒนพงษ
ชาติสุทธิผล
พันธมีเชาว

นายอธิคม
เติบศิริ

นายสมชัย
วงศวัฒนศานต

นายปฏิภาณ
สุคนธมาน
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X = ประธานกรรมการ / = กรรมการบริษัท
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X
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// = กรรมการบริหาร

/// = ผูบริหาร
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นายนพดล
ปนสุภา*

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

2.2 การดํารงตําแหนงของผูบริหารในบริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท
กรรมการและ
ผูมีอํานาจควบคุม
บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอยี่
บริษัทยอย
1 บจก. ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม
2 บจก. นที ซินเนอรยี่
3 บจก. ไออารพีซี คลีน พาวเวอร
บริษัทรวม/บริษัทรวมทางออม
3 บจก. ไซยะบุรีเพาเวอร
4 บจก. ผลิตไฟฟา นวนคร
5 บจก. ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล
6 บจก. ไฟฟา น้ําลิก 1
7 บจก. ราชบุรีเพาเวอร
8 บจก. สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี่ 1

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ

นายสมรชัย
คุณรักษ

นางวนิดา
บุญภิรักษ

นายโกวิท
จึงเสถียรทรัพย

นายพยนต
อัมพรอารีกุล

นายองคการ
ศรีวิจิตร

นายวิเศษ
จูงวัฒนา

นายดรุณพร
กมลภุส

นายกลาหาญ
โตชํานาญวิทย

นายยงยุทธ
กลีบบัว
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// = กรรมการบริหาร
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