บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 หน้ า 1

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล

1.

นายสุรงค์ บูลกุล
(ประธานกรรมการ)

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

-

-

-

-

-

การถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง
ในบริ ษัท ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
(ร้ อยละ) กรรมการ/ผู้บริ หาร
ปริ ญ ญาโท บริ ห ารธุ ร กิ จ Cornell University,
2556 – ปั จจุบนั
New York สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
2557 - ปั จจุบนั
Cornell University, New York สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
2557 - ปั จจุบนั
Syracuse University, New York สหรัฐอเมริ กา
2557 – ปั จจุบนั
Program for Management Development,
Harvard University สหรัฐอเมริ กา
2557 - ปั จจุบนั
หลักสูตร Director Certification Program (DCP
121/2009) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
2557 - ปั จจุบนั
ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรชั ้นสูง หลักสูตรการเมืองการ
2556 – ปั จจุบนั
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริ หาร
ระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 8)
2556 - 2557
สถาบันพระปกเกล้ า
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วม
2555 – 2557
เอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 4919) วิทยาลัยป้องกัน
2552 – 2555
ราชอาณาจักร
2551 – 2552
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 10) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริ หาร กระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บ.ย.ส. รุ่นที่ 15) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบัน
พัฒนาข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่นที่ 1)
สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วพน. รุ่นที่ 2) สถาบัน
วิทยาการพลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้ า 2

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

ประเภทธุรกิจ

บริ ษั ท โกลบอล เพาเวอร์ ซิ น เนอร์ ยี่ ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
จากัด (มหาชน)
อุตสาหกรรม
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฎิบตั ิการกลุ่ม ธุรกิจ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
โครงสร้ างพื ้นฐาน
กรรมการและกรรมการบริ หาร
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานราชการ
ประธานกรรมการ
Sakari Resources Limited
ผลิตและจาหน่ายแบตเตอรี่
(ประเทศสิงคโปร์ )
กรรมการ
Tiger Energy Trading Pte. Ltd.
ถ่านหิน
(ประเทศสิงคโปร์ )
กรรมการ
24M Technologies, Inc.
ปิ โตรเลี ย ม ปิ โตรเคมี ท่ า เรื อ และถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ์
กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
ถ่านหิน
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
Sakari Resources Limited
ถ่านหิน
(ประเทศสิงคโปร์ )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
โรงกลัน่ น ้ามัน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
หน่วยธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

2.

3.

นายณอคุณ สิทธิพงศ์
(กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ)

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
(กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

61

- ปริ ญญาเอก Mechanical Engineering
Oregon State University, Oregon สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท Mechanical Engineering
Oregon State University, Oregon สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่ องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP
21/2009) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่
47) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 4) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน
(วพน. รุ่นที่ 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน

64

- ปริ ญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยโยนก
- ปริ ญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาโท Master of Comparative Law (MCL),
University of Illinois สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตร Harvard Business School,
Harvard University สหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
35/2003) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท

การถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง
ในบริ ษัท ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
(ร้ อยละ) กรรมการ/ผู้บริ หาร
2557 – ปั จจุบนั
2555 – 2557
2554 – 2557
2554 – 2556
2553 – 2556
2553 – 2554
2552 – 2554
2552 – 2554

-

-

2551 – 2553
2549 – 2550
2546 - 2553
2557 – ปั จจุบนั

2557 – ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2553 – 2556
2553 – 2556
2553 – 2556
2552 – 2556

เอกสารแนบ 1 หน้ า 3

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวง
กรรมการ
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
กระทรวงพลังงาน
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่
จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
รองปลัดกระทรวง
กระทรวงพลังงาน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานกรรมการ
บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด
ตรวจสอบ
(มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท อควา คอร์ เปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย (มหาชน)
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
อัยการสูงสุด
สานักงานอัยการสูงสุด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
โรงกลัน่ น ้ามัน
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
หน่วยงานราชการ
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
ปิ โตรเลี ย ม ปิ โตรเคมี ท่ า เรื อ และถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ์
โรงกลัน่ น ้ามัน/จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สาเร็ จรูป และผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
โรงกลัน่ น ้ามัน
หน่วยงานราชการ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
ประกันภัย
ดาเนินการเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์
โรงกลัน่ น ้ามัน
ธนาคารพาณิชย์
การบินพาณิชย์ทั ้งเส้ นทางบินระหว่างประเทศ
และภายในประเทศ
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
หน่วยงานราชการ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
(FN 7/2003) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of
Financial Statements (UFS 1/2006) สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 17/
2007) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP Re
1/2008) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP 4/2012) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 388)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สาหรับนักบริ หารระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 8) สถาบัน
พระปกเกล้ า
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 5) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน
(วพน. รุ่นที่ 1) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการ
พาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 5) สถาบันวิทยาการ
การค้ า มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
- หลักสูตรภูมิพลังแห่งแผ่นดิน รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง
ในบริ ษัท ครอบครัวระหว่าง
(ร้ อยละ) กรรมการ/ผู้บริ หาร

ช่วงเวลา
2548 – 2552
2547 – 2553
2547 – 2553
2541 – 2553

เอกสารแนบ 1 หน้ า 4

ตาแหน่ง
รองอัยการสูงสุด
กรรมการ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

สานักงานอัยการสูงสุด
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ ้ง จากัด
(มหาชน)
กรรมการ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานราชการ
ผลิตไฟฟ้ า
หน่วยงานราชการ
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

4.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
(กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

65

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงินและ
การธนาคาร North Texas State University
สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP
75/2008) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
113/2009) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP 2/2011)สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP 8/2013) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti-Corruption Focus Group
(C-FG 4/2013) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program
Update (DCPU 2/2014) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 2) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Building, Leading &
Sustaining Innovation Organization, Sloan
School of Management, Massachusetts
Institute of Technology สหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Program in
International Management,

การถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง
ในบริ ษัท ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
(ร้ อยละ) กรรมการ/ผู้บริ หาร
2557 – ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
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 หน้ า 5

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด
อนุกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ไทยแฟตตี ้แอลกอฮอล์ จากัด
กรรมการอิสระ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด (สานักงานปฏิบตั ิการ
ภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก)
กรรมการ
บริ ษัท ไทยโอลีโอเคมี จากัด
กรรมการ
PTT Chemical International
(Singapore) Pte. Ltd.
กรรมการ
บริ ษัท ทีโอซี ไกลคอล จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ไทยโคลีนคลอไรด์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ไทยเอทานอลเอมีน จากัด
กรรมการ
บริ ษัท พีทีที โพลีเอทิลนี จากัด
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
บริ ษัท ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน)
สายการเงินและบัญชี

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
พลังงานชีวมวล
จัดการกองทุน
ลงทุนในธุรกิจการเงิน
ลงทุนในธุรกิจการเงิน
ลงทุนในธุรกิจการเงิน
ธนาคารพาณิชย์
ลงทุนในธุรกิจการเงิน
ธนาคารพาณิชย์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ธนาคารพาณิชย์
ลงทุนในธุรกิจการเงิน
ธนาคารพาณิชย์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

5.

พลอากาศโทสุทธิพงษ์ อินทรี ยงค์
(กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ)

อายุ
(ปี )

57

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

-

-

6.

นายราฆพ ศรี ศภุ อรรถ
(กรรมการอิสระ)

56

-

-

Stanford-National University of Singapore,
สิงคโปร์
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมอากาศยาน)
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ กองทัพอากาศ
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมือง
การปกครองเปรี ยบเทียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตร Director Accreditation Porgram (DAP
114/2015) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรเสนาธิการกิจ
กองทัพอากาศ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนิรภัยการบิน
กองทัพอากาศ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรศิษย์การบิน
กองทัพอากาศ
ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ. รุ่นที่ 52) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปริ ญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
หลักสูตร Director Accreditation Porgram (DAP
114/2015) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)

การถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง
ในบริ ษัท ครอบครัวระหว่าง
(ร้ อยละ) กรรมการ/ผู้บริ หาร

-

-

ช่วงเวลา

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน)
รองเสนาธิการทหารอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ฝ่ ายยุทธการ
เจ้ ากรมยุทธการทหารอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ผู้บญ
ั ชาการ
โรงเรี ยนเสนาธิการทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานราชการ

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
จัดการ ดาเนินงาน และพัฒนาท่าอากาศยาน

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2557
2556 – 2557
2556
2555 – 2556

กรรมการ
อธิบดี
ผู้ตรวจราชการ
รองอธิบดี

เอกสารแนบ 1 หน้ า 6

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

2555 – 2556
2554 - 2555

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

2544 – 2552

2557 - ปั จจุบนั
2556 – 2557

-

ตาแหน่ง

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
จากัด
บริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด
กรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร

ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร

หน่วยงานราชการ
หน่วยงานราชการ

บริ หารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ธุรกิจการบิน
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานราชการ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

การถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง
ในบริ ษัท ครอบครัวระหว่าง
(ร้ อยละ) กรรมการ/ผู้บริ หาร

ช่วงเวลา
2554 – 2555
2553 – 2554
2553

7.

นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล
(กรรมการอิสระ และกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน)

62

-

-

-

-

-

-

ปริ ญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการบริ หารการพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัย
เจ้ าพระยา
ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate of Management Development
Program, North Western University,
สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP
SCC/2004) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน
(วพน. รุ่นที่ 1) สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1: ผู้บริ หารระดับสูง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง (บยป. รุ่นที่ 2) สานักงานศาลปกครอง
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 11) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการ
พาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 2) สถาบันวิทยาการ

-

-

2548 – 2553
2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2557 - 2558
2555 – 2557

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

เอกสารแนบ 1 หน้ า 7

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

ผู้อานวยการสานักสืบสวนและ
ปราบปราม
ผู้อานวยการสานักงานศุลกากร ภาคที่ 3
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานพิธีการและ
ราคาศุลกากร
ผู้อานวยการสานักงานศุลกากร ภาคที่ 4
กรรมการอิสระ

ประเภทธุรกิจ

กรมศุลกากร

หน่วยงานราชการ

กรมศุลกากร
กรมศุลกากร

หน่วยงานราชการ
หน่วยงานราชการ

กรมศุลกากร
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จากัด
ประธานกรรมการและกรรมการ
คณะกรรมการบริ หารกองทุนส่งเสริ ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
การประกัยภัยพิบตั ิ
กรรมการ
บริ ษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
กรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
กรรมการ
บริ ษัท สามัคคี ประกันภัย จากัด
(มหาชน)
กรรมการ คณะกรรมการอานวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ิ นธร
(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยงานราชการ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
หน่วยงานราชการ
ผลิตก๊ าซที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรม
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
หน่วยงานราชการ

สถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน
หน่วยงานราชการ
สถาบันการศึกษา
หน่วยงานราชการ
การประกันวินาศภัย
สถาบันการศึกษา

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

การถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง
ในบริ ษัท ครอบครัวระหว่าง
(ร้ อยละ) กรรมการ/ผู้บริ หาร

การค้ า มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

8.

นายสุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์
(กรรมการ)
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- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advance Management Program, INSEAD
University ฝรั่งเศส
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
131/2010) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP
30/2013) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน
(วปอ. รุ่นที่ 50 และ ปรอ. รุ่นที่ 20) สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ
และผู้บริ หารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน รุ่นที่ 12, สถาบันพระปกเกล้ า สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013,
สหราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน
(วพน. รุ่นที่ 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ช่วงเวลา
2549 – 2553

-

-

2540 - 2553
2518 - 2553
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

2557 – ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2557
2556 - 2557
2554 - 2557
2552 - 2554
2552 - 2554

เอกสารแนบ 1 หน้ า 8

ตาแหน่ง
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
กรรมการรองผู้จดั การ
ผู้จดั การบริ หารโครงการ
กรรมการ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริ ษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จากัด
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการ (มหาชน)
ผู้จดั การใหญ่
กรรมการ
PTT Chemical International Private
Limited
กรรมการ
บริ ษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์ เนชัน่
แนล (สานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค
เอเชีย แปซิฟิค) จากัด
รองประธานกรรมการ
บริ ษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์
จากัด
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
กรรมการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด
กาหนดค่าตอบแทน
(มหาชน)
กรรมการ
Sakari Resources Limited
(ประเทศสิงคโปร์ )
รองกรรมการผู้จดั การด้ านพัฒนาธุรกิจ บริ ษัท พีทีที อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
สายงานกลยุทธ์องค์กร

ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานราชการ
ผลิตและจาหน่ายเหล็ก
บริ ษัทโฮลดิ ้งที่ไม่ได้ ลงทุนในธุรกิจเงินเป็ นหลัก
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

การลงทุน
การลงทุน

พลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์
กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
สถาบันการเงิน
โรงกลัน่ น ้ามัน
ถ่านหิน
ลงทุนต่างประเทศ
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

9.

นายอธิคม เติบศิริ
(กรรมการ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
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- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
และการค้ าระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ
High Distinction), Armstrong University,
สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี
(วิชาเอก บัญชีต้นทุนและการบริ หารทางการเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Executive Education Program, Harvard
Business School, Harvard University,
สหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
125/2009) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน
และการเมือง (วปม. รุ่นที่ 5) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 17)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการบริ หารจัดการด้ านความมัน่ คงขั ้นสูง
(วปอ.มส. รุ่นที่ 1) สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร

การถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง
ในบริ ษัท ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
(ร้ อยละ) กรรมการ/ผู้บริ หาร
2557 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

2557 - ปั จจุบนั

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการ บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ไทยลู้บเบส จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ไทยพาราไซลีน จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ไทยออยล์มารี น จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ ยี่ เซอร์ วิส
จากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษท ไทยออยล์ โซลเว้ นท์ จากัด

2557 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ท็อป โซลเว้ นท์ จากัด

2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

บริ ษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จากัด
บริ ษัท ท็อป เอสพีพี จากัด
บริ ษัท ไทยออยล์ เอทานอล จากัด
บริ ษัท ลาบิกซ์ จากัด
บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร

2556 - 2557

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รักษาการรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านบริ หารศักยภาพองค์กร
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
หน่วยธุรกิจปิ โตรเคมีและการกลัน่
กรรมการ

ลงทุน ในธุร กิจ ผลิตภัณ ฑ์ สารท าละลายและ
เคมีภณ
ั ฑ์
จั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ารท าละลายและ
เคมีภณ
ั ฑ์
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
กิจการการลงทุนที่เป็ นกิจการของตนเอง
ผลิตสาร LAB
โรงกลัน่ น ้ามัน

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

2556 - 2557

กรรมการ

2556 - 2557
2554 – 2556

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)

2553 – 2554

รักษาการรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุม่ ธุรกิจท่าเรื อและบริ หารจัดการ

2557 – ปั จจุบนั

2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

2556 – 2557

เอกสารแนบ 1 หน้ า 9

กรรมการ

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
โรงกลัน่ น ้ามัน

ผลิตและจาหน่ายน ้ามันหล่อลืน่ พื ้นฐาน
ปิ โตรเคมี
ให้ บริ การขนส่งน ้ามันทางเรื อ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

โรงกลัน่ น ้ามัน
ปิ โตรเคมี
ปิ โตรเลี ย ม ปิ โตรเคมี ท่ า เรื อ และถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลี ย ม ปิ โตรเคมี ท่ า เรื อ และถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ์

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

การถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง
ในบริ ษัท ครอบครัวระหว่าง
(ร้ อยละ) กรรมการ/ผู้บริ หาร

ช่วงเวลา

2552 – 2554
10. นายสมชัย วงศ์วฒ
ั นศานต์
(กรรมการ)

58

- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าธนบุรี
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP
10/2005) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
(FND 31/2006) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of
Financial Statement (UFS 2/2006) สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Porgram (DAP
114/2015) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท.
รุ่นที่ 13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ผู้บริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบัน
พัฒนาข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริ หาร (พสบ. รุ่นที่
4) กรมกิจการพลเรื อนทหารบก
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 19)
สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ผู้บริ หารชั ้นสูง สถาบัน GE สหรัฐอเมริ กา

-

-

2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

ทรัพย์สนิ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายแผนธุรกิจและองค์กร
กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านกลยุทธ์องค์กร
กรรมการ

2554 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2551 - 2555

ผู้ช่วยกรรมการอานวยการด้ านบริ หาร
องค์กร

เอกสารแนบ 1 หน้ า 10

บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท พีทีที เอนเนอร์ ยี่ โซลูชนั่ ส์ จากัด
บริ ษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จากัด
บริ ษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จากัด
บริ ษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ ยี เซอร์ วิส
จากัด
บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ปิ โตรเลี ย ม ปิ โตรเคมี ท่ า เรื อ และถั ง เก็ บ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
โรงกลัน่ น ้ามัน
กิจกรรมงานวิศวกรรมและให้ คาปรึกษา
ทางด้ านเทคนิคที่เกี่ยวข้ อง
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ประเภทสารละลาย
ให้ คาปรึกษาและจัดการพลังงาน
โรงกลัน่ น ้ามัน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

11. นายปฏิภาณ สุคนธมาน
(กรรมการ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

53

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอก
การเงิน
The American University, สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกบริ หารการคลัง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
73/2006) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- โครงการ Breakthrough Program for Senior
Executives , IMD Executive Development
Services, Switzerland
- โครงการอบรมผู้บริ หารระดับสูง หลักสูตร
Leadership Development Program III (LDP III)
- สถาบันพัฒนาผู้นาและการเรี ยนรู้กลุม่ ปตท. (PTT
Leadership and Learning Institute)
- โครงการ GE: PTT EXECUTIVE PROGRAM,
GE, สหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริ หารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน (ปรม. รุ่นที่ 8) สถาบัน
พระปกเกล้ า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรโครงการอบรมผู้บริ หาร
ระดับสูงในยุคโลกาภิวตั น์ ปี 2552 (Ex - PSM รุ่น
ที่ 5)
- มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
(มูลนิธิ สวค.)
- โครงการอบรมผู้บริ หารการเงินภาครัฐวิสาหกิจ รุ่น
ที่ 3 สถาบันนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

การถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง
ในบริ ษัท ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
(ร้ อยละ) กรรมการ/ผู้บริ หาร
2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงาน
การเงินและบัญชี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงาน
การเงินและบัญชี
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานด้ าน บริ ษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด
บัญชีและการเงิน
(มหาชน)

2552 - ปั จจุบนั
2554 - 2558
2552 - 2555
2552 - 2555
2552 - 2554
2546 - 2552

เอกสารแนบ 1 หน้ า 11

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน)
PTT Chemical International Private
Limited
บริ ษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์ เนชัน่
แนล (สานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค
เอเชีย แปซิฟิค) จากัด
บริ ษัท ไทยแฟตตี ้แอลกอฮอลส์ จากัด
บริ ษัท พีทีที ฟี นอล จากัด
บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ไทยโอลีโอเคมี จากัด
บริ ษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ ส์ จากัด
บริ ษัท ไทยเอทานอลเอมีน จากัด
บริ ษัท พีทีที โพลีเอทิลนี จากัด
บริ ษัท ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
การลงทุน
การลงทุน

ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
โรงกลัน่ น ้ามัน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

12. นายนพดล ปิ่ นสุภา
(กรรมการ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการผู้จดั การใหญ่)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

50

- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
146/2011) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statement for Directors
(FSD 12/2011) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- Leadership Development Program III, PTT
Leadership and Learning Institute
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
- Breakthrough Program For Senior Executives,
International Leading Business School (IMD),
Lausanne, Switzerland
- หลักสูตร Assessor Training Program สานักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- หลักสูตร Financial Statements For Directors
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

การถือหุ้น ความสัมพันธ์ทาง
ในบริ ษัท ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
(ร้ อยละ) กรรมการ/ผู้บริ หาร
2557 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

ประเภทธุรกิจ

2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ

2555 – ปั จจุบนั
2557

กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

2555 – 2557

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ก๊ าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร

2553 - 2555

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ระบบท่อจัดจาหน่ายก๊ าซธรรมชาติ
ผู้จดั การฝ่ ายระบบท่อจัดจาหน่ายก๊ าซ
ธรรมชาติ

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร

2550 - 2552

เอกสารแนบ 1 หน้ า 12

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จากัด
บริ ษัท ปตท. จาหน่ายก๊ าซธรรมชาติ
จากัด
บริ ษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่
จากัด (มหาชน)

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ก๊ าซธรรมชาติ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล

1.

2.

3.

นายนพดล ปิ่ นสุภา
(กรรมการ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่)
นายสมรชัย คุณรักษ์
(ผู้จดั การฝ่ าย สายงานการผลิต
และซ่อมบารุง)

นางวนิดา บุญภิรักษ์
(ผู้จดั การฝ่ าย สายงานการเงิน
และบัญชี)

4. นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์
(ผู้จดั การฝ่ ายแผนงานองค์กร
และรักษาการผู้จดั การฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ OEMS และบริ หาร
ความยัง่ ยืน)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/
ผู้บริ หาร

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา MBA
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
เครื่ องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- หลักสูตร Natural Gas Engineering, Brussels,
Belgium
- หลักสูตร PTT Group Leader Development
Program
- หลักสูตร PTT- Harvard Business School รุ่นที่
2, Shanghai, China
- ปริ ญญาโท M.B.A. (Finance)
University of St. Thomas สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
(การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
รุ่น 195/2014) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- TLCA Executive Development Program (EDP
รุ่นที่ 9) สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

-

-

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้ า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

ประเภทธุรกิจ

ข้ อมูลตามรายละเอียดประวัติคณะกรรมการข้ อ 1.1.12

54

49

57

2558 – ปั จจุบนั

ผู้จั ด การฝ่ าย สายงานการผลิ ต และ บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด ผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้ า ไอนา้ และนา้ เพื่ อ
ซ่อมบารุง
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม

2556 - 2558

ผู้จัดการฝ่ ายวิศวกรรมและบารุ งรั กษา บริ ษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
ระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ
ผู้จั ด การฝ่ ายปฏิ บัติ ก ารระบบท่ อ ส่ ง บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ก๊ าซธรรมชาติในทะเล

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

ผู้ จั ด การฝ่ าย สายงานการเงิ น และ
บัญชี
กรรมการ
กรรมการ

ผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้ า ไอนา้ และนา้ เพื่ อ
การอุตสาหกรรม

2552 - 2556

-

-

2557 – ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2555 - 2557
2554 - 2555
2548 - 2553

-

2557 – ปั จจุบนั

2558 - ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 13

ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผู้จดั การส่วนแผนการเงินองค์กร
ฝ่ ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน
ผู้ จั ด การฝ่ ายแผนงานองค์ ก ร และ
รั ก ษาการผู้ จั ด การฝ่ ายปฏิ บั ติ ก าร
OEMS และบริ หารความยัง่ ยืน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด
PTT Regional Treasury Center Pte.
(ประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษัท พีทีที ฟี นอล จากัด
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

การเงิน
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อ
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
บริ ษัท ไออาร์ พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จากัด

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

5.

6.

นายพยนต์ อัมพรอารี กลุ
(ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการพิเศษ
และผู้แทนประเทศ สปป.ลาว)

นายองค์การ ศรี วิจิตร
(ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิงาน
โครงการพิเศษ)

อายุ
(ปี )

57

51

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
รุ่น 181/2013) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Director
(FSD 21/2013) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- Manager Development Program (TOC-MDP),
SRI Consultant Company Limited
- Senior Executive Program (SEP), Sasin
Graduate Institute of Business Administration
of Chulalongkorn University
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma Engineering (Power Distribution
System), The Technical University of Norway,
นอร์ เวย์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
รุ่น 181/2013) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD 21/2013) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- Manager Development Program (TOC-MDP),
SRI Consultant Company Limited
- Senior Executive Program (SEP), Sasin
Graduate Institute of Business Administration
of Chulalongkorn University
- ปริ ญญาโท Master of Science
(Electrical Engineering) University of Missouri
สหรัฐอเมริ กา

การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/
ผู้บริ หาร

-

-

ช่วงเวลา

ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ

2556 - 2557

กรรมการผู้จดั การ

2556 - 2557

ผู้แทนประเทศ สปป.ลาว

2556

ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารโครงการ

2547 - 2556

ผู้จดั การฝ่ ายโครงการและก่อสร้ าง

2557 – ปั จจุบนั

ผู้ จั ด การฝ่ ายปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษและ บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อ
ผู้แทนประเทศ สปป.ลาว
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ไฟฟ้ า น ้าลิก 1 จากัด
สัมปทานผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังน ้า ที่ สปป.
ลาว
Vice President
บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
(มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรมและบารุงรักษา บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อ
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิคและบารุงรักษา
บริ ษัท พีทีที ยูทิลติ ี ้ จากัด
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

2555 - ปั จจุบนั
2556 - 2557
2548 - 2556

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

2556 - ปั จจุบนั

2558 - ปั จจุบนั

-

ตาแหน่ง

2557 – ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 14

บริ ษัท ไฟฟ้ าน ้าลิก 1 จากัด

สัมปทานผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังน ้า ที่ สปป.
ลาว
บริ ษัท ไฟฟ้ า น ้าลิก 1 จากัด
สัมปทานผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังน ้า ที่ สปป.
ลาว
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อ
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อ
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
บริ ษัท พีทีที ยูทิลติ ี ้ จากัด
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิงานโครงการพิเศษ บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อ
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
รองกรรมการผู้จดั การ – ก่อสร้ าง
บริ ษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/
ผู้บริ หาร

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้ า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

ช่วงเวลา

8.

นายวิเศษ จูงวัฒนา
(ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ-1)

นายดรุณพร กมลภุส
(ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ-2)

47

49

- ปริ ญญาโท Master of Science (Mechanical
Engineering), University of Missouri-Rolla
สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขา
เครื่ องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
189/2014) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- การพัฒนาและดาเนินธุรกิจปิ โตรเลียม
(Petroleum Development and Operations),
เมืองสตาวังเกอร์ นอร์ เวย์
- การบริ หารกิจการพลังงานไฟฟ้ า (Management
of Electric Power Utilities), กรุงสต็อคโฮม
สวีเดน
- ปริ ญญาโท Master of Science (Mechanical
Engineering), University of Bridgeport
สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่ องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP
146/2011) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- PTT-Harvard Business School Leadership

-

-

ผู้จดั การฝ่ ายกิจการพิเศษ

2556

2552 - 2553

Vice President / Business
Development
Project Manager
PTT International Company Limited
Vice President - Foreign Invesment Ratchaburi Electricity Generating
Holding Plublic Company Limited
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ-1
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด
(มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ไฟฟ้ า น ้าลิก 1 จากัด
กรรมการ
บริ ษัท นที ซินเนอร์ ยี่ จากัด
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจไฟฟ้ า
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด
(มหาชน)
ผู้จั ด การฝ่ ายพั ฒ นาธุ ร กิ จ -โครงการ PTT International Company Limited
ไฟฟ้ า
ผู้จดั การส่วน-อินโดไชน่า
PTT International Company Limited

2557 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ-2

2557 – ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2556 - 2557
2554 - 2556

-

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

2556 - 2557

2554 - 2556
2551 - 2554
7.

ตาแหน่ง

2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2556 - 2557

เอกสารแนบ 1 หน้ า 15

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเพื่อ
(มหาชน)
การอุตสาหกรรม
PTT International Company Limited
ไฟฟ้ าต่างประเทศ

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด
(มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ไทย โซล่าร์ รี นิวเอเบิล จากัด
กรรมการ
บริ ษัท สยามโซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ 1 จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ไออาร์ พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด
ผู้จดั การทัว่ ไป
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าและพลังงานร่ วม จากัด
ผู้จัดการฝ่ ายธุรกิจไฟฟ้ าและพลังงาน บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ร่ วม
ผู้ จั ด การฝ่ ายพั ฒ นาพลั ง งานไฟฟ้ า บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด

ไฟฟ้ าต่างประเทศ
ไฟฟ้ า
ผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้ า ไอนา้ และนา้ เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังน ้า
ลงทุนในกิจการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า
ผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้ า ไอนา้ และนา้ เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
ไฟฟ้ าต่างประเทศ
ไฟฟ้ าต่างประเทศ

ผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้ า ไอนา้ และนา้ เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายไอน ้าและไฟฟ้ า
ผลิตไฟฟ้ าและพลังงาน
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
ผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้ า ไอนา้ และนา้ เพื่ อ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/
ผู้บริ หาร

Development Program III รุ่นที่ 1
- Senior Executive Program (SEP), Sasin
Graduate Institute of Business Administration
of Chulalongkorn University
9.

นายกล้ าหาญ โตชานาญวิทย์
(ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารศักยภาพ
องค์กร)

10. นายยงยุทธ์ กลีบบัว
(ผู้จดั การฝ่ ายโรงไฟฟ้ าศรี ราชา)

58

58

ช่วงเวลา

2554 - 2555

- ปริ ญญาโท Public Affairs, Personnel
Administration, University of Oregon
สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท บริ หารการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี บริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 195/2014)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP
35/2014) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

-

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่ องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- Environmental Manager, มูลนิธิสถาบัน
สิง่ แวดล้ อมไทย
- Manufacturing Executive Program, สมาคม
ส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปน)
ุ่

-

-

2550 - 2554
2557 – ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2556 - 2557
2555
2549 - 2555

-

2549 - 2555
2548 - 2549
2557 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2556 - 2557
2552 - 2556
2549 - 2551

เอกสารแนบ 1 หน้ า 16

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

หมุนเวียน
รองผู้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส รั ก ษาการ
ผู้จดั การใหญ่
ผู้จดั การฝ่ ายจัดการธุรกิจ
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารศักยภาพองค์กร

(มหาชน)
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าและน ้าเย็น จากัด

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าและน ้าเย็น จากัด
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าและพลังงานร่ วม จากัด
ผู้จดั การฝ่ ายศักยภาพองค์กร
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด
(มหาชน)
ที่ปรึกษาอาวุโส
บริ ษั ท ไทยออยล์ เอนเนอร์ ยี เซอร์ วิ ส
จากัด
ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย พั ฒ น า แ ล ะ บริ ก า ร บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ทรัพยากรบุคคล
ผู้จดั การฝ่ าย - กิจการพิเศษ
บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายโรงไฟฟ้ าศรี ราชา
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด
(มหาชน)
กรรมการ
บรื ษัท ไทยโซล่าร์ รี นิวเอเบิล จากัด
กรรมการ
บริ ษัท สยามโซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ 1 จากัด
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารโรงไฟฟ้ าศรี ราชา บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด
(มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรมและซ่อมบารุง บริ ษัท ไทยลู้บเบส จากัด (มหาชน)
Area B Production Unit
บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
Maintenance Manager

ประเภทธุรกิจ

การอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเย็น
ผลิตไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้าเย็น
ผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้ า ไอนา้ และนา้ เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้ าและพลังงาน
ผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้ า ไอนา้ และนา้ เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
ให้ บริ ก ารบริ ห ารงานด้ า นการจัด การและ
บริ การอื่นๆ
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
โรงกลัน่ น ้ามัน
โรงกลัน่ น ้ามัน
ผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้ า ไอนา้ และนา้ เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ า
ผลิต และจ าหน่ายไฟฟ้ า ไอนา้ และนา้ เพื่ อ
การอุตสาหกรรม
โรงกลัน่ น ้ามัน
โรงกลัน่ น ้ามัน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล

นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์
(เลขานุการบริ ษัท)

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

- ปริ ญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร Company Secretary Program
class 41/2011, Effective Minute Taking
class 20/2011 and Board Reporting
Program class 6/2011 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษัท รุ่นที่ 30
และพื ้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 12

การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(ร้ อยละ)
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริ หาร
-

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

2557 – ปั จจุบนั

เลขานุการบริ ษัท

2556 – ปั จจุบนั
2553 - 2556
2552 - 2553
2548 - 2552
2547 - 2548

ผู้จดั การส่วนสานักกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่
หัวหน้ าสานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
พนักงานตรวจสอบภายใน
พนักงานลูกค้ าสัมพันธ์
นักวิจยั การตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจ

2545 - 2547
2545

นักวิจยั การตลาด
เลขานุการ

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัท พีทีที ยูทิลติ ี ้ จากัด
บริ ษัท พีทีที ยูทิลติ ี ้ จากัด
บริ ษัท พีทีที ยูทิลติ ี ้ จากัด
บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน)

ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้า
เพื่อการอุตสาหกรรม
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ า ไอน ้า และน ้า
เพื่อการอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้ าและไอน ้า
ผลิตไฟฟ้ าและไอน ้า
ผลิตไฟฟ้ าและไอน ้า
ผลิตและจาหน่ายสินค้ าเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูป
และเครื่ องหนัง
บริ ษัท เอส ที จี ซี จากัด
วิจยั และพัฒนาธุรกิจ
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา หน่วยงานราชการ

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท
เลขานุการบริษัทได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท เพื่อทาหน้ าที่รับผิดชอบดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(ง) รายงานประจาปี
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับข้ อกาหนดและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ
5. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่แก่กรรมการปั จจุบนั และกรรมการที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้
6. ดูแล และประสานงานให้ บริษัท ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ข้ อกาหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังนโยบายการก
้
ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้ อย่างครบถ้ วน
และถูกต้ อง
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

2.

การดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่ อย และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
2.1 การดารงตาแหน่ งของกรรมการในบริษัท บริษัทย่ อย และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริษัท
กรรมการและ
ผู้มีอานาจควบคุม
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่
บริษัทร่ วม/บริษัทร่ วมทางอ้ อม
1 บจก. ผลิตไฟฟ้ า นวนคร
2 บจก. ราชบุรีเพาเวอร์
3 24M Technologies, Inc.
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
2 บมจ. ปตท.
3 บจก. ไทยออยล์เพาเวอร์
4 บมจ. ไทยออยล์
5 บจก. พีทีที ฟี นอล
6 บจก. โงวฮก จากัด
7 บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
8 บมจ. ทีพีไอ โพลีน
9 บจก. ไทยออยล์ เอนเนอร์ ยี เซอร์ วิส
10 บมจ. ธนชาตประกันภัย
11 บจก. บางกอกกอล์ฟคลับ
12 บจก. บี เค กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ
13 บจก. ปตท. จาหน่ายก๊ าซธรรมชาติ
14 บจก. ปั ญจสิน พร็ อพเพอร์ ตี ้
15 บจก. พีทีที เอนเนอร์ ยี่ โซลูชนั่ ส์
16 บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย )
17 บจก. ศักดิ์ไชยสิทธิ
18 บจก. สยามยูไนเต็ดสตีล (1995)
19 บจก. โหงวฮกเอเยนซี่
20 บมจ. อควา คอร์ เปอเรชัน่

นายสุรงค์
บูลกุล

นายณอคุณ
สิทธิพงศ์

นายจุลสิงห์
วสันตสิงห์

นางสาวปนัดดา
กนกวัฒน์

พลอากาศโท
สุทธิพงษ์
อินทรียงค์

นายราฆพ
ศรีศุภอรรถ

X, /

/

/

/

/

/

นายพยุงศักดิ์ นายสุพฒ
ั นพงษ์
ชาติสุทธิผล
พันธ์ มีเชาว์
/

/

นายอธิคม
เติบศิริ

นายสมชัย
วงศ์ วัฒนศานต์

นายปฏิภาณ
สุคนธมาน

นายนพดล
ปิ่ นสุภา*

/

/

/

/, ///
/
/

/
/, ///
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X
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/

/
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/

/
/
/
X

/

/
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/
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/
/
/
/
/
/
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

บริษัท
กรรมการและ
ผู้มีอานาจควบคุม
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. ไออาร์ พีซี
Sakari Resources Limited
บมจ. ไทยลู้บเบส
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บ จ ก . บ ริ ห า ร สิ น ท รั พ ย์
กรุงเทพพาณิชย์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Tiger Energy Trading Pte. Ltd.
บจก. ไทยออยล์มารี น
บจก. ไทยออยล์ โซลเว้ นท์
บจก. ท็อป โซลเว้ นท์
บจก. ไทยออยล์ เอทานอล
บจก. ไทยพาราไซลีน
บจก. ปตท. เคมิ คอล อิ นเตอร์ เนชั่น
แนล (ส านัก งานปฏิ บัติ ก ารภูมิ ภ าค
เอเชีย แปซิฟิค)
สมุย พรอพเพอร์ ตี ้ พลัส
หจก. เล็กเติบศิริ
บจก. ท็อป เอสพีพี
บจก. ลาบิกซ์
บจก. ไทยแฟตตี ้แอลกอฮอลล์
บจก. ไทยโอลีโอเคมี
บจก. ไทยสมายล์แอร์ เวย์
บมจ. วีนิไทย
บจก. เอเชีย ไบโอแมส
บจก. สปอร์ ต เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์

หมายเหตุ :

นายสุรงค์
บูลกุล

นายณอคุณ
สิทธิพงศ์

นายจุลสิงห์
วสันตสิงห์

นางสาวปนัดดา
กนกวัฒน์

พลอากาศโท
สุทธิพงษ์
อินทรียงค์

นายราฆพ
ศรีศุภอรรถ

นายพยุงศักดิ์ นายสุพฒ
ั นพงษ์
ชาติสุทธิผล
พันธ์ มีเชาว์

นายอธิคม
เติบศิริ

นายสมชัย
วงศ์ วัฒนศานต์

นายปฏิภาณ
สุคนธมาน

/
/, //
X
X
/
/
/
/

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการบริ ษัท

X
X
X
X
X
/

/

/
/
X
X
/
/
/
/
/
/

// = กรรมการบริ หาร

/// = ผู้บริ หาร
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นายนพดล
ปิ่ นสุภา*

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

2.2 การดารงตาแหน่ งของผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่ อย และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริษัท
กรรมการและ
ผู้มีอานาจควบคุม
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่
บริษัทย่ อย
1 บจก. ผลิตไฟฟ้ าและพลังงานร่ วม
2 บจก. นที ซินเนอร์ ยี่
3 บจก. ไออาร์ พีซี คลีน พาวเวอร์
บริษัทร่ วม/บริษัทร่ วมทางอ้ อม
3 บจก. ไซยะบุรีเพาเวอร์
4 บจก. ผลิตไฟฟ้ า นวนคร
5 บจก. ไทย โซล่าร์ รี นิวเอเบิล
6 บจก. ไฟฟ้ า น ้าลิก 1
7 บจก. ราชบุรีเพาเวอร์
8 บจก. สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ 1

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ

นายสมรชัย
คุณรักษ์

นางวนิดา
บุญภิรักษ์

นายโกวิท
จึงเสถียรทรัพย์

นายพยนต์
อัมพรอารีกุล

นายองค์ การ
ศรีวิจติ ร

นายวิเศษ
จูงวัฒนา

นายดรุ ณพร
กมลภุส

นายกล้ าหาญ
โตชานาญวิทย์

นายยงยุทธ์
กลีบบัว
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X, /

/
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/
X, /

/ = กรรมการบริ ษัท

// = กรรมการบริ หาร

/

/

/

/

/

/// = ผู้บริ หาร
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