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คณะกรรมการบริษัทฯ

นายปิยสวสัดิ� อมัระนนัทน์

นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์

นายประสณัห์ เชื �อพานิช

นายอํานวย ปรีมนวงศ์

ศาสตราจารย์ สมคิด เลศิ

ไพฑรูย์

นายปกรณ์ นิลประพนัธ์

อายุ: 52 ปี

วันที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ: 1 ตลุาคม 2562

จาํนวนการถอืหุ้น:ไมมี่

นายคงกระพัน
อินทรแจ้ง
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ /
กรรมการบริหารความ
เสี�ยง / ประธานเจ้า
หน้าที�บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ

TH  EN  f  Y

MENU c

http://www.pttgcgroup.com/th/home
http://www.pttgcgroup.com/th/about
https://www.pttgcgroup.com/th/directors/board-of-directors
https://www.pttgcgroup.com/th/directors/board-of-directors/787/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://www.pttgcgroup.com/th/directors/board-of-directors/38/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://www.pttgcgroup.com/th/directors/board-of-directors/44/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://www.pttgcgroup.com/th/directors/board-of-directors/43/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://www.pttgcgroup.com/th/directors/board-of-directors/789/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%91%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://www.pttgcgroup.com/th/directors/board-of-directors/788/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://www.pttgcgroup.com/th/directors/board-of-directors/1174/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.pttgcgroup.com/en/directors/board-of-directors/1174/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.pttgcgroup.com/th/search
https://www.pttgcgroup.com/th/home


10/22/2019 นายคงกระพัน อนิทรแจง้ | คณะกรรมการบรษัิทฯ | บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน)

https://www.pttgcgroup.com/th/directors/board-of-directors/1174/นายคงกระพัน-อนิทรแจง้ 2/4

นางวาทนนัทน์ พีเทอร์สคิ

นายดอน วสนัตพฤกษ์

พลตรี นิธิ จงึเจริญ

นายวิทวสั สวสัดิ�-ชโูต

นางอรวดี โพธิสาโร

นายดิษทตั ปันยารชนุ

นางเปรมฤทยั วินยัแพทย์

นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์

นายคงกระพนั อินทรแจ้ง

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม

ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

University of Houston, U.S.A.

หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที� 60

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม

อนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

หลกัสตูร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD

Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2009 และ

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2009

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการที�เป็นบริษัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ประจําประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบติัการ กลุม่

ธรุกิจปิโตรเลยีมขั �นปลาย บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)

กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ยง

/ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั

(มหาชน)

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิ

นเนอร์ยี� จํากดั (มหาชน)
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการที�ไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ PTTGC America Corporation

ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America LLC

กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited

กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินลั จํากดั

การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอื�น / กจิกรรมพเิศษที�สาํคัญ

ประธานร่วม France-Thailand Business Forum

ประสบการณ์การทาํงาน (5 ปีย้อนหลัง)

เม.ย. 2560 – ก.ย. 2562 ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบติัการ กลุม่ธรุกิจ

ปิโตรเคมีขั �นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน)

ก.ค. 2558 – ก.ย. 2562  กรรมการ และ President & CEO บริษัท

PTTGC America Corporation

เม.ย 2558 – ก.ย. 2562  กรรมการ บริษัท PTTGC Innovation

America Corporation

ก.พ. 2558 – ก.ย. 2562  กรรมการ บริษัท PTTGC International

(Netherlands) B.V.

ม.ค. 2558 – ก.ย. 2562  กรรมการ บริษัท Vencorex Holding

พ.ย. 2551 – ก.ย. 2562  กรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals

(M) Sdn. Bhd.
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พ.ย. 2551 – ก.ย. 2562  กรรมการ บริษัท Emery Specialty

Chemicals Sdn. Bhd.

เม.ย. 2560 - ม.ิย. 2561   ประธานร่วม Work

Stream1:Technology, Innovation & Investment Opportunities,

Thai-UK Business Leadership Council

ก.ย. 2557 – ธ.ค. 2561  กรรมการบริษัท NatureWorks LLC

ก.ย. 2557 – ธ.ค. 2561  กรรมการ และ Vice President บริษัท

PTTGC International (USA) Inc.

2555 - 2557  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สงักดัประธานเจ้าหน้าที�

บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) ปฏิบติัหน้าที�

Chief Executive Officer, Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.ช

บริษัทย่อย และ บริษัทในเครือ ป�โตรเคมีน่ารู้

ตดิต่อเรา ชอ่งทางการร้องเรียน

VENDOR TRACKING SYSTEM PAYMENT TRACKING SYSTEM

© สงวนลิขสิทธิ� พ.ศ. 2560 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ข้อกําหนดและเงื�อนไข
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