ี่ วชาญและประสบการณ์ของคณะกรรมการทีเ่ กีย
ความเชย
่ วข้องก ับอุตสาหกรรมธุรกิจของบริษ ัทฯ ณ ว ันที่ 31 พ.ค. 2564

ื่ คณะกรรมการบริษ ัทฯ
รายชอ

ตําแหน่ง

คุณสมบ ัติ
กรรมการอิสระ
ตามเกณฑ์ DJSI

ี่ วชาญและประสบการณ์ของ
ความเชย
คณะกรรมการทีเ่ กีย
่ วข้องก ับอุตสาหกรรมธุรกิจของบริษ ัทฯ
(ตามมาตรฐาน GICS 1 Classification – Materials Industry)

Board Skills
Matrix ของบริษ ัทฯ

ในด ้านการบริหารจัดการ วิชาการ การให ้คําปรึกษาหรือการวิจัย

1. นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการอิสระ (กรรมการที่
มิใช่ผู ้บริหาร)

ใช่

 อดีตดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน
 มีประสบการณ์ทํางานด ้านพลังงาน และการร่างนโยบายการปฏิรป
ู พลังงานใน
้ เพลิงชีวภาพ
ประเทศไทย ครอบคลุมด ้านพลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก เชือ
ทางการเกษตร และเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ
่ พลังงานสะอาด
 ขับเคลือ
่ นการร่างพระราชบัญญัตก
ิ ารประกอบกิจการพลังงานในฐานะหน่วยงาน
กํากับดูแลอิสระสําหรับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจน
ส่งเสริมนโยบายด ้านปิ โตรเลียม และปิ โตรเคมีของประเทศไทย
 ผลักดันมาตรการเพือ
่ ลดผลกระทบด ้านการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ อาทิ
้ เพลิงชีวภาพทีม
การนํ าของเสียจากการเกษตรมาเป็ นเชือ
่ ม
ี ล
ู ค่าเพิม
่ และสามารถ
สร ้างมูลค่าเพิม
่ ให ้กับอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์

อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ บริหาร
จัดการธุรกิจ บัญชี
ความยัง่ ยืน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

กรรมการอิสระ (กรรมการที่
มิใช่ผู ้บริหาร) / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

ใช่

 คุณวุฒก
ิ ารศึกษาสาขาการบริหารจัดการอุตสาหกรรม และวิศวกรรมเคมี
 มีประสบการณ์ด ้านการขับเคลือ
่ นการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและ ภาค
การเงินของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกําหนดโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Thailand’s Eastern Economic Corridor:
EEC) รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนด ้านวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ เทคโนโลยีด ้าน
สุขภาพ และเทคโนโลยีอจ
ั ฉริยะและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
 ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง และกรรมการผู ้จัดการธนาคาร
้ นํ าของประเทศ
พาณิชย์ และบริษัทในกลุม
่ อุตสาหกรรมการปฏิรป
ู การเกษตร ชัน
ไทย
 เป็ นผู ้บุกเบิกการสร ้างระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ระดับประเทศทีม
่ ม
ี าตรฐาน
และมีระบบและความปลอดภัยในด ้านไซเบอร์ เช่น ระบบพร ้อมเพย์
(PromptPay) รวมถึงนํ าระบบ FinTech หรือ Financial Technology มาใช ้อย่าง
แพร่หลาย และเกิดประโยชน์ตอ
่ ประเทศชาติ

วิศวกรรม
อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ บริหาร
จัดการธุรกิจ บัญชี
กฎหมาย ความมัน
่ คง
ความยัง่ ยืน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ี่ วชาญและประสบการณ์ของคณะกรรมการทีเ่ กีย
ความเชย
่ วข้องก ับอุตสาหกรรมธุรกิจของบริษ ัทฯ ณ ว ันที่ 31 พ.ค. 2564
่ื คณะกรรมการบริษ ัทฯ
รายชอ

ตําแหน่ง

คุณสมบ ัติกรรมการ
อิสระตามเกณฑ์
DJSI

ี่ วชาญและประสบการณ์ของ
ความเชย
คณะกรรมการทีเ่ กีย
่ วข้องก ับอุตสาหกรรมธุรกิจของบริษ ัทฯ
(ตามมาตรฐาน GICS 1 Classification – Materials Industry)
ในด ้านการบริหารจัดการ วิชาการ การให ้คําปรึกษาหรือการวิจัย

Board Skills
Matrix ของบริษ ัท
ฯ

3. ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการอิสระ (กรรมการที่
มิใช่ผู ้บริหาร) / ประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

ใช่

่ วชาญด ้านกฎหมาย และกรรมการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
 ผู ้เชีย
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปี 2560
่ งองค์กร บริษัท ปตท. จํากัด
 อดีตกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสีย
่ งเพือ
(มหาชน) ซึง่ ได ้ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าในการบริหารจัดการความเสีย
่ ลดผลกระทบทาง
ธุรกิจ เช่น ความผันผวนของราคานํ้ ามัน (ปิ โตรเลียม) โดยผลักดันนโยบายเพือ
่
ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ (Optimal Result) และยังมีบทบาทหน ้าทีใ่ นการดูแลการบริหาร
จัดการผู ้มีสว่ นได ้เสีย และแผนธุรกิจเพือ
่ ลดผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ กับผู ้มีสว่ นได ้
เสียในแต่ละกลุม
่

อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ บริหาร
จัดการธุรกิจ
กฎหมาย
ความมัน
่ คง และ
ความยัง่ ยืน

4. นายดอน วสันตพฤกษ์

กรรมการอิสระ (กรรมการที่
มิใช่ผู ้บริหาร) / ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

ใช่

 คุณวุฒก
ิ ารศึกษาด ้านวิศวกรรมอุตสาหการ
 อดีตกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยดํารง
ตําแหน่งในระหว่างวันที่ 4 ก.พ. 2557 - 23 ธ.ค. 2561 โดยมีบทบาทหน ้าทีใ่ น
การกํากับดูแลด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทั่วทัง้ กลุม
่
ปตท. รวมทัง้ กํากับดูแลการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการ

วิศวกรรม
อุตสาหกรรม บริหาร
จัดการธุรกิจ และ
ความยัง่ ยืน

5. นายกฤษฎา บุญราช

กรรมการอิสระ (กรรมการที่
มิใช่ผู ้บริหาร) / ประธาน
่ ง
กรรมการบริหารความเสีย

ใช่

 เคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประสบการณ์
ด ้านอุตสาหกรรมการเกษตร (Agricultural sector)
่ วชาญด ้านการผลักดันนโยบายด ้าน
 มีประสบการณ์ภาคการเกษตร และมีความเชีย
การเกษตร ป่ าไม ้ ทรัพยากรนํ้ ารวมถึงการชลประทาน
 ขับเคลือ
่ นและส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรกรรมรวมถึงระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สําหรับภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่าน
เทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตร ตลอดจนพัฒนาแนวทางและมาตรฐานสําหรับ
สารเคมีทางการเกษตร

เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม บริหาร
จัดการธุรกิจ
กฎหมาย และ
ความมัน
่ คง

6. นายปกรณ์ นิลประพันธ์

กรรมการอิสระ (กรรมการที่
มิใช่ผู ้บริหาร) / กรรมการ
ตรวจสอบ

ใช่

 คุณวุฒก
ิ ารศึกษาด ้านกฎหมายแนวปฏิบต
ั ท
ิ างการค ้า (Trade Practices Law)
่ วชาญในด ้านกฎหมายและข ้อกําหนดด ้านสิง่ แวดล ้อม
 มีความเชีย
 มีประสบการณ์ด ้านการกํากับการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอุตสาหกรรม
เคมี ซึง่ รวมถึงการร่างกฎหมายและการให ้คําแนะนํ าและ
ให ้คําปรึกษาทาง
กฎหมายสําหรับการปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักนิตธิ รรมสําหรับอุตสาหกรรมเคมี

เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม บริหาร
จัดการธุรกิจ
กฎหมาย และ
ความมัน
่ คง

ี่ วชาญและประสบการณ์ของคณะกรรมการทีเ่ กีย
ความเชย
่ วข้องก ับอุตสาหกรรมธุรกิจของบริษ ัทฯ ณ ว ันที่ 31 พ.ค. 2564
ื่ คณะกรรมการบริษ ัทฯ
รายชอ

ตําแหน่ง

คุณสมบ ัติกรรมการ
อิสระตามเกณฑ์
DJSI

ี่ วชาญและประสบการณ์ของ
ความเชย
คณะกรรมการทีเ่ กีย
่ วข้องก ับอุตสาหกรรมธุรกิจของบริษ ัทฯ
(ตามมาตรฐาน GICS 1 Classification – Materials Industry)

Board Skills
Matrix ของบริษ ัทฯ

ในด ้านการบริหารจัดการ วิชาการ การให ้คําปรึกษาหรือการวิจัย

7. นายประภาศ คงเอียด

กรรมการ (กรรมการทีม
่ ใิ ช่
ผู ้บริหาร) / กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

ใช่

 มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์เฉพาะด ้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด ้าน
กฎหมาย การบริหารจัดการองค์กร การกํากับดูแลกิจการ (การปฏิบต
ั เิ พือ
่
ต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน) การธนาคารและการเงิน และความยัง่ ยืนของ
องค์กร
 ประสบการณ์ในการประยุกต์ใช ้เครือ
่ งมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น นโยบายภาษี
เพือ
่ สิง่ แวดล ้อม
 อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง และผู ้อํานวยการ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยดํารงตําแหน่งสมาชิก
สภาขับเคลือ
่ นการปฏิรป
ู ประเทศ

อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์
บริหารจัดการธุรกิจ
บัญชี กฎหมาย
ความมัน
่ คง และ
ความยัง่ ยืน

8. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

กรรมการ (กรรมการทีม
่ ใิ ช่
ผู ้บริหาร) / กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

ใช่

 บทบาทสําคัญในการทําให ้ธุรกิจปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี และเคมีภณ
ั ฑ์ของ
ประเทศไทย เติบโตก ้าวหน ้า สร ้างมูลค่าเพิม
่ ต่อระบบเศรษฐกิจให ้กับประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีประสบการณ์ด ้านการขับเคลือ
่ น ธุรกิจเคมีและปิ โตรเคมี
(Chemical and Petrochemicals Business Transformation) ซึง่ รวมถึงการ
พัฒนาเคมีภณ
ั ฑ์ทม
ี่ โี อกาสการเติบโตสูงและตอบสนองต่อความต ้องการของ
ผู ้บริโภค รวมถึงการพัฒนาเส ้นทางทีย
่ งั่ ยืนสําหรับสาขาวัสดุศาสตร์และ
ผลิตภัณฑ์พเิ ศษ
่ วชาญในหลากหลายสาขา ได ้แก่ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
 มีความเชีย
อุตสาหกรรมเคมีและปิ โตรเคมี

อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ บริหาร
จัดการธุรกิจ บัญชี
ความมัน
่ คง ความยัง่ ยืน
และ เทคโลยีสารเทศ

9. นายวิทวัส สวัสดิ-์ ชูโต

กรรมการ (กรรมการทีม
่ ใิ ช่
ผู ้บริหาร) / กรรมการ สรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน

ใช่

 คุณวุฒก
ิ ารศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี
 มีประสบการณ์เชิงอุตสาหกรรมในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์รวมถึงปิ โตรเคมี
ทีค
่ รอบคลุมด ้านวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ ด ้านสุขภาพ (Healthcare) ผลิตภัณฑ์
พิเศษ
 มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการกลุม
่ ธุรกิจขัน
้ ปลาย (การกลั่นปิ โตรเลียม
และเคมีภณ
ั ฑ์) ตลอดจนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
่ วชาญด ้านความยัง่ ยืน นวัตกรรม และการเปลีย
 มีความเชีย
่ นแปลงทางดิจท
ิ ัล
(Digital Transformation) ความปลอดภัยสารสนเทศไซเบอร์ ปั ญญาประดิษฐ์
ั ทางธุรกิจดิจท
โซลูชน
ิ ัล เช่น Internet of Things เทคโนโลยีบล็อกเชน
แพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ เครือข่าย และศูนย์ข ้อมูล (Data Center)

วิศวกรรม อุตสาหกรรม
บริหารจัดการธุรกิจ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ี่ วชาญและประสบการณ์ของคณะกรรมการทีเ่ กีย
ความเชย
่ วข้องก ับอุตสาหกรรมธุรกิจของบริษ ัทฯ ณ ว ันที่ 31 พ.ค. 2564

ื่ คณะกรรมการบริษ ัทฯ
รายชอ

ตําแหน่ง

คุณสมบ ัติ
กรรมการอิสระตาม
เกณฑ์ DJSI

ี่ วชาญและประสบการณ์ของ
ความเชย
คณะกรรมการทีเ่ กีย
่ วข้องก ับอุตสาหกรรมธุรกิจของบริษ ัทฯ
(ตามมาตรฐาน GICS 1 Classification – Materials Industry)

Board Skills
Matrix ของบริษ ัทฯ

ในด ้านการบริหารจัดการ วิชาการ การให ้คําปรึกษาหรือการวิจัย

10. พลโท นิธ ิ จึงเจริญ

กรรมการอิสระ (กรรมการทีม
่ ใิ ช่
ผู ้บริหาร) / กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

ใช่

 คุณวุฒก
ิ ารศึกษาด ้านวิศวกรรมเครือ
่ งกล
่ วชาญด ้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ และ
 เชีย
การรักษาความปลอดภัย และการป้ องกันระบบข ้อมูลสารสนเทศ

วิศวกรรม
บริหารจัดการธุรกิจ
บัญชี ความมัน
่ คง
ความยัง่ ยืน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ิ
11. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สค

กรรมการอิสระ (กรรมการทีม
่ ใิ ช่
ผู ้บริหาร) / กรรมการกํากับดูแล
กิจการ / กรรมการตรวจสอบ

ใช่

 ประสบการณ์ด ้านการจัดการนวัตกรรมทางสังคม ความรับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์ และการขับเคลือ
่ นเป้ าหมายความยัง่ ยืนในด ้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
และกลยุทธ์ด ้านการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศในภาคเอกชน
 มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมการเงิน ธุรกิจด ้านสุขภาพ (Healthcare) ใน
บริษัทภาคเอกชน
่ วชาญเฉพาะด ้าน อาทิ ด ้านธุรกิจการค ้า และการลงทุนใน
 มีความเชีย
ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคอุตสาหกรรมเคมีในภูมภ
ิ าค
เอเชีย

อุตสาหกรรม
บริหาร
จัดการธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ บัญชี
กฎหมาย และ
ความ
ยัง่ ยืน

12. นายดิษทัต ปั นยารชุน

กรรมการ (กรรมการทีม
่ ใิ ช่
ผู ้บริหาร) / กรรมการบริหาร
่ ง
ความเสีย

ใช่

 มีประสบการณ์ด ้านธุรกิจการค ้าระหว่างประเทศโดยมุง่ เน ้นไปทีธ
่ รุ กิจ
ปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี เคมีภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
รวมถึงผลิตภัณฑ์พเิ ศษ
่ วชาญด ้านการจัดหา และการค ้าวัตถุดบ
 มีความเชีย
ิ เพือ
่ สิง่ แวดล ้อมรวมถึง
วัตถุดบ
ิ ตัง้ ต ้นในกระบวนการปิ โตรเคมี
 มีสว่ นร่วมในหน่วยธุรกิจการค ้าระหว่างประเทศของ บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด ้านอุปทานในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ด ้วยการ
สร ้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของปิ โตรเคมีภณ
ั ฑ์จากโรงงานใน
ประเทศ ตัง้ แต่ต ้นนํ้ าจนถึงผลิตภัณฑ์ขน
ั ้ กลางในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์
และโอเลฟิ นส์

อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์
บริหารจัดการธุรกิจ
และความยัง่ ยืน

ี่ วชาญและประสบการณ์ของคณะกรรมการทีเ่ กีย
ความเชย
่ วข้องก ับอุตสาหกรรมธุรกิจของบริษ ัทฯ ณ ว ันที่ 31 พ.ค. 2564

ื่ คณะกรรมการบริษ ัทฯ
รายชอ
13. นายสราวุธ แก ้วตาทิพย์

ตําแหน่ง
กรรมการ (กรรมการทีม
่ ใิ ช่

คุณสมบ ัติ
กรรมการอิสระ
ตามเกณฑ์ DJSI
ใช่

ผู ้บริหาร) / กรรมการบริหาร
่ ง
ความเสีย

ี่ วชาญและประสบการณ์ของ
ความเชย
คณะกรรมการทีเ่ กีย
่ วข้องก ับอุตสาหกรรมธุรกิจของบริษ ัทฯ
(ตามมาตรฐาน GICS 1 Classification – Materials Industry)
ในด ้านการบริหารจัดการ วิชาการ การให ้คําปรึกษาหรือการวิจัย

 คุณวุฒก
ิ ารศึกษาและปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี

วิศวกรรม อุตสาหกรรม

 มีประสบการณ์เชิงอุตสาหกรรมในด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับ
้ เพลิงธรรมชาติ และกลยุทธ์เชิงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมเชือ

บริหารจัดการธุรกิจ

วิศวกรรมวัสดุ
14. นางอรวดี โพธิสาโร

กรรมการ (กรรมการทีม
่ ใิ ช่
ผู ้บริหาร) / กรรมการบริหาร
่ ง
ความเสีย

ใช่

Board Skills
Matrix ของบริษ ัทฯ

 คุณวุฒก
ิ ารศึกษาด ้านการบริหารจัดการระบบสนเทศ (Management
Information System)
 มีประสบการณ์ในการสร ้างธุรกิจร่วมทุนและการพัฒนา S-Curve ของธุรกิจใหม่
อาทิ วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ การเปลีย
่ นแปลงด ้านพลังงาน (Energy
Transformation) รูปแบบการดําเนินธุรกิจทีย
่ งั่ ยืน และรูปแบบธุรกิจแบบ
ผสมผสาน
 ส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา (R&D) สําหรับกระบวนการต ้นนํ้ าและ
ปลายนํ้ าของนํ้ ามันปาล์มดิบสําหรับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การสรุปปั ญหาความ
ผันผวนของราคาก๊าซและนํ้ ามัน (ปิ โตรเคมี)
 ประสบการณ์เชิงอุตสาหกรรมด ้านสารสนเทศ ซอฟต์แวร์และบริการอินเทอร์เน็ ต
ั่ จํากัด เป็ น
รวมถึงบทบาทผู ้บริหารระดับสูงของบริษัท พีทท
ี ี ดิจต
ิ อล โซลูชน
ระยะเวลาเกือบ 2 ปี
่ วชาญเฉพาะด ้านในการวิจัยเกีย
ั ดิจท
 ความเชีย
่ วกับปั ญญาประดิษฐ์ โซลูชน
ิ ัล
เช่น Internet of Things เทคโนโลยีบล็อกเชน แพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ ความ
ปลอดภัยสารสนเทศไซเบอร์ และศูนย์ข ้อมูล (Data Center)

ความมัน
่ คง และความ
ยัง่ ยืน
อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ บริหาร
จัดการธุรกิจ บัญชี
ความยัง่ ยืน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ี่ วชาญและประสบการณ์ของคณะกรรมการทีเ่ กีย
ความเชย
่ วข้องก ับอุตสาหกรรมธุรกิจของบริษ ัทฯ ณ ว ันที่ 31 พ.ค. 2564
ื่ คณะกรรมการบริษ ัทฯ
รายชอ
15. นายคงกระพัน อินทรแจ ้ง

ตําแหน่ง
กรรมการ (กรรมการทีเ่ ป็ น
ผู ้บริหาร) และเลขานุการ
คณะกรรมการ /
่ ง/
กรรมการบริหารความเสีย
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

คุณสมบ ัติ
กรรมการอิสระ
ตามเกณฑ์ DJSI
ไม่ใช่

ี่ วชาญและประสบการณ์ของ
ความเชย
คณะกรรมการทีเ่ กีย
่ วข้องก ับอุตสาหกรรมธุรกิจของบริษ ัทฯ
(ตามมาตรฐาน GICS 1 Classification – Materials Industry)

Board Skills
Matrix ของบริษ ัทฯ

ในด ้านการบริหารจัดการ วิชาการ การให ้คําปรึกษาหรือการวิจัย

 คุณวุฒก
ิ ารศึกษาและปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี
 มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในการบริหารบริษัทในกลุม
่ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
่ วชาญในด ้านการกําหนด
และการกลั่นปิ โตรเลียมแบบครบวงจร รวมถึงมีความเชีย
กลยุทธ์องค์กร การพัฒนาธุรกิจ การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ การวิจัยและ
พัฒนา (R&D) การพัฒนาโครงการลงทุนทีส
่ ําคัญ การควบรวมกิจการระหว่าง
ประเทศ และการบริหารจัดการกิจการร่วมค ้า
 มีประสบการณ์ทห
ี่ ลากหลายในการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และเคย
ดํารงตําแหน่งประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร (CEO) ของ Emery Oleochemicals
Group และกรรมการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได ้แก่ Emery
Oleochemicals Group ในประเทศมาเลเซีย Vencorex Holding ในประเทศ
ฝรั่งเศส และ NatureWorks LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 ในด ้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่งประธานร่วม FranceThailand Business Forum โดยมีบทบาทหน ้าทีใ่ นการเป็ นผู ้นํ าและส่งเสริมใน
เรือ
่ งเศรษฐกิจความร่วมมือกัน (Economic Collaboration) รวมทัง้ การลงทุน
และการค ้าทัง้ สองทาง (Two-way trade and investment) ระหว่างประเทศ
ไทยและฝรั่งเศส
 ดํารงตําแหน่งสมาชิกของ United Nations Global Compact (UNGC) และสภา
ธุรกิจโลกเพือ
่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (WBCSD) รวมทัง้ กรรมการขององค์กรธุรกิจ
เพือ
่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (TBCSD) โดยได ้ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีเ่ ป็ นต ้นแบบทีด
่ ใี นด ้าน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและความรับผิดชอบในด ้าน ESG เพือ
่ เสริมสร ้างคุณค่าการ
พัฒนาทีย
่ งั่ ยืนในระยะยาวให ้กับธุรกิจ ทัง้ ในระดับประเทศ ระดับภูมภ
ิ าค และ
ระดับโลก

วิศวกรรม อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์
บริหารจัดการธุรกิจ
ความมัน
่ คง
ความ
ยัง่ ยืน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

่ ู ้บริหารของบริษัทฯ ต ้องมีประสบการณ์ในทางปฏิบัตด
 เนือ
่ งด ้วยบริษัทฯ จัดอยูใ่ นหมวดอุตสาหกรรม material industry กรรมการอิสระหรือกรรมการทีม
่ ใิ ชผ
ิ ้านเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
่ ู ้บริหาร (กรรมการอิสระตามนิยามของ DJSI)
ก่อสร ้าง การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ โลหะและเหมืองแร่ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์จากป่ าและกระดาษ ดังนั น
้ บริษัทฯ มีกรรมการทีม
่ ใิ ชผ
ึ ษาทีส
จํานวน 10 ท่าน ซงึ่ มีประสบการณ์เชงิ ปฏิบัตแ
ิ ละประวัตก
ิ ารศก
่ อดคล ้องกับหลักเกณฑ์การจัดกลุม
่ อุตสาหกรรมธุรกิจของ GICs ในหมวดอุตสาหกรรม material industry
โดยเป็ นข ้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2564

