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ประวตัยิอ่และขอ้มลูทเีกยีวขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอชอืเป็นกรรมการ  
และนยิามกรรมการอสิระของบรษิทั 

 
1.   ประวตัยิอ่ของบคุคลทไีดร้บัการเสนอชอื 

1.1  นางสาวนนัธกิา  ทงัสพุานชิ 

 ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ดร้บัแตง่ตงั กรรมการ  
 (ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ใหญ-่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย)

     อาย ุ 55 ปี 
 การศกึษา/ 

อบรม 
-  Master of Arts, Urban Studies,

Long Island University, U.S.A.
  - ศลิปศาสตรบณัฑติ (รัฐศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
  - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ท ี61 ปี 2561

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร
  - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ท ี7 ปี 2558

สถาบนัวทิยาการพลงังาน
  - หลกัสตูรการกํากบัดแูลกจิการสาํหรับกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู

ของรัฐวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน รุน่ท ี10 ปี 2555  
สถาบนัพัฒนากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูภาครัฐ 

  - หลกัสตูรนักบรหิารรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์รุน่ท ี2   
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดจิทิัล (องคก์ารมหาชน) 

  - หลกัสตูรสรา้งความเขม้แขง็ผูต้รวจราชการกระทรวง ปี 2553
สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน                                     
และสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี

  - หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงู: ผูนํ้าทมีวีสิยัทัศนแ์ละคณุธรรม (นบส.)        
รุน่ท ี66 ปี 2552 สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน

 การอบรมบทบาทหนา้ทกีรรมการ: จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 248/2017)
 ประสบการณ์การทาํงาน (5 ปียอ้นหลงั) 
 ปจัจบุนั - 2562-ปัจจบุัน กรรมการ 
    ประธานกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
    ประธานกรรมการสรรหาผูว้า่การ                                              

ประธานกรรมการสรรหารองผูว้า่การและผูช้ว่ยผูว้า่การ 
    และประธานกรรมการบรหิารของคณะกรรมการ กฟผ.
  - 2561-ปัจจบุัน อธบิดกีรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน
 อดตี - 2560-2561 รองปลดักระทรวงพลงังาน   
  - 2552-2560 ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน 
 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทเีกยีวกบัทรัพยซ์งึไดก้ระทําโดยทจุรติ

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทอีาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กบักลุม่บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทผีา่นมา 

 การเขา้รว่มประชมุในรอบปีทผีา่นมา
 1. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครบทัง 10 ครัง   

2. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสยีง ครบทัง 3 ครัง 
 3. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรว่มกบัคณะกรรมการบรหิารความเสยีง ครบ 1 ครัง
 การดํารงตาํแหนง่กรรมการบรษิทั
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตังแตว่ันที 18 กมุภาพันธ์ 2562 

2. ไดรั้บการเสนอชอืใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนงึ 
ซงึจะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท ี2 
 

สงิทสีง่มาดว้ย 4
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1.2  นายชาตชิาย โรจนรตันางกรู  
 ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ดร้บัแตง่ตงั กรรมการอสิระ  
     อาย ุ 64 ปี  
 การศกึษา/ -  บญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 อบรม - หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดับสงู ปี 2558  

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั 
  - หลกัสตูรบรหิารการคลงั มลูนธิสิถาบนัวจัิยนโยบายเศรษฐกจิการคลงั
  - หลกัสตูร Infrastructure Financial Analysis & Tariff Setting: 

Essential Skills for Financial Analysis,  
The Institute for Public-Private Partnerships 

  - หลกัสตูร Financial Statement Analysis Workshop  
สมาคมนักวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์

  - หลกัสตูร Advance Mini MBA จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
  - หลกัสตูร Project Feasibility Analysis,                                      

Mahidol Management Education Center of College of Management 
  - หลกัสตูรการวเิคราะหก์ารลงทนุในตลาดทนุและตลาดเงนิ 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
 การอบรมบทบาทหนา้ทกีรรมการ: จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  - หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP 31/2018)
  -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 223/2016)
 ประสบการณ์การทาํงาน (5 ปียอ้นหลงั) 
 ปจัจบุนั -  2561-ปัจจบุนั  กรรมการองคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ
 อดตี - 2558-2559 กรรมการ บรษัิท กฟผ. อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั
  - 2557-2559  รองผูว้า่การบญัชแีละการเงนิ  

ทําหนา้ท ีChief Financial Officer กฟผ. 
  - 2556-2557  ผูช้ว่ยผูว้า่การสํานักตรวจสอบภายใน กฟผ. 
 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทเีกยีวกบัทรัพยซ์งึไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทอีาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กบักลุม่บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทผีา่นมา 

 การเขา้รว่มประชมุในรอบปีทผีา่นมา 
 1. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครบทัง 12 ครัง  

2. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครบทัง 7 ครัง 
3. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม ครบทงั 2 ครัง 

 4. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรว่มกบัคณะกรรมการบรหิารความเสยีง ครบ 1 ครัง
 การดํารงตาํแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตังแตว่ันท ี6 เมษายน 2560 

2. ไดร้ับการเสนอชอืใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนงึ 
ซงึจะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท ี2 
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1.3  นายสมบรูณ์ หนอ่แกว้  
 ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ดร้บัแตง่ตงั กรรมการอสิระ  
     อาย ุ 58 ปี 
 การศกึษา/

อบรม 
-  วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมโครงสรา้งพนืฐานและการบรหิาร)

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
  - วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
  - หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ท ี60 ปี 2560                  

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 
  - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ท ี14

สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
  - หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงู หลกัสตูรท ี1 (นบส. 1) รุน่ท ี83 

สถาบนัพัฒนาขา้ราชการพลเรอืน 
  - หลกัสตูรการบรหิารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุน่ท ี14 

สถาบนัพระปกเกลา้ 
  - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการคา้และการพาณชิย ์(TEPCoT)

สถาบนัวทิยาการการคา้ รุน่ท ี7 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
  - หลกัสตูรนักบรหิารการงบประมาณระดบัสงู (นงส.) รุน่ท ี4

สํานักงบประมาณ 
 การอบรมบทบาทหนา้ทกีรรมการ: จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 281/2019)
  -  หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019) 
  -  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 154/2018)
 ประสบการณ์การทาํงาน (5 ปียอ้นหลงั) 
 ปจัจบุนั - 2562-ปัจจบุนั รองปลดักระทรวงพลงังาน 

 อดตี - 2560-2562 รองอธบิดกีรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
  - 2558-2560 ผูอํ้านวยการสํานักความปลอดภยัธรุกจินํามัน

กรมธรุกจิพลังงาน กระทรวงพลงังาน 
  - 2557-2558  ผูอํ้านวยการสํานักความปลอดภยัธรุกจิกา๊ซธรรมชาต ิ

กรมธรุกจิพลังงาน กระทรวงพลงังาน 
 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทเีกยีวกบัทรัพยซ์งึไดก้ระทําโดยทจุรติ

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทอีาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กบักลุม่บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทผีา่นมา 

 การเขา้รว่มประชมุในรอบปีทผีา่นมา 
 1. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครบทัง 12 ครัง  

2. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครบทัง 7 ครัง 
 3. เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรว่มกบัคณะกรรมการบรหิารความเสยีง ครบ 1 ครงั
 การดํารงตาํแหนง่กรรมการบรษิทั 
 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตังแตว่ันที 23 กมุภาพันธ ์2561 

2. ไดร้ับการเสนอชอืใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนงึ 
ซงึจะเป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท ี2 
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1.4  นายเกรยีงไกร รกัษก์ลุชน 
 ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ดร้บัแตง่ตงั กรรมการอสิระ  
     อาย ุ 63 ปี 
 การศกึษา/ -  นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 อบรม - สํานักอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา (รุน่ท ี33) 
  - หลกัสตูรการกํากบัดแูลกจิการสําหรับกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู

ขององคก์รกํากบัดแูล (Regulator) รัฐวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน  
รุน่ท ี21 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 การอบรมบทบาทหนา้ทกีรรมการ: จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 66/2007) 

 ประสบการณ์การทาํงาน (5 ปียอ้นหลงั) 
 ปจัจบุนั - 2562-ปัจจบุนั กรรมการธนาคาร  กรรมการบรหิาร  

และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

   2562-ปัจจบุนั อนุกรรมการกฎหมาย 
สํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

  - 2561-ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ในคณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม สมอ.

  - 2550-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน 
และบรรษัทภบิาล บรษัิท แปซฟิิก ไพพ ์จํากดั (มหาชน)

  - 2540-ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท พฆิเณศทนายความ จํากดั
 อดตี - 2561-2562 กรรมการอสิระ และกรรมการการตรวจสอบ  

บรษัิท พรเีมยีร ์เอ็นเตอรไ์พรซ ์จํากดั (มหาชน)
  - 2560-2562 อนุกรรมการกฎหมาย การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
  - 2559-2562 ผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฎหมาย 

คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบรหิาร  
ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย

 คณุสมบตัติอ้งหา้ม 
 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําความผดิอาญาในความผดิทเีกยีวกบัทรัพยซ์งึไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทอีาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กบักลุม่บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ในรอบปีทผีา่นมา 

 การเขา้รว่มประชมุในรอบปีทผีา่นมา
 - ไมม่ ีเนอืงจากไดรั้บการเสนอใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการ เป็นวาระแรก 
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2. ขอ้มลูการถอืหุน้สามญัในบรษิทั ราช กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ของผูท้ไีดร้บัการเสนอชอื 
ผูท้ไีดร้บัการเสนอชอื จํานวนหุน้ คดิเป็น % ของหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมด

1.   นางสาวนันธกิา   ทังสพุานชิ ไมม่ ี 0.0000 
2.   นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู 5,000 0.0003 
3.   นายสมบรูณ ์ หน่อแกว้ ไมม่ ี 0.0000 
4.   นายเกรยีงไกร รักษ์กลุชน ไมม่ ี 0.0000 

3. ขอ้มลูการดาํรงตาํแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีน /1 
ผูท้ไีดร้บัการเสนอชอื ชอืบรษิทัจดทะเบยีน ชอืตําแหนง่ 

1.   นางสาวนันธกิา   ทังสพุานชิ ไมม่ ี ไมม่ ี
2.   นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู ไมม่ ี ไมม่ ี
3.   นายสมบรูณ ์ หน่อแกว้ ไมม่ ี ไมม่ ี
4.   นายเกรยีงไกร รักษ์กลุชน บรษัิท แปซฟิิกไพพ ์จํากดั (มหาชน) ดงัแสดง/ก 

4. ขอ้มลูการดาํรงตาํแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทั/กจิการอนืๆ ทไีมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 
ผูท้ไีดร้บัการเสนอชอื ชอืบรษิทั/กจิการ ชอืตําแหนง่ 

1.   นางสาวนันธกิา   ทังสพุานชิ ไมม่ ี ไมม่ ี
2.   นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ กรรมการ 
3.   นายสมบรูณ ์ หน่อแกว้ ไมม่ ี ไมม่ ี
4.   นายเกรยีงไกร รักษ์กลุชน 1) บรษัิท พฆิเณศทนายความ จํากดั กรรมการผูจั้ดการ 

2) ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

ดงัแสดง/ข 

3) สํานักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

ดงัแสดง/ค 

5. ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู ้บร ิหารในบรษิทั/กิจการอืนๆ ทีอาจมีความขดัแย้ง          
ทางผลประโยชน ์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธรุกจิกบับรษิทั ราช กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

ผูท้ไีดร้บัการเสนอชอื ชอืบรษิทั/กจิการ ชอืตําแหนง่ ประเภทกจิการ 
1.   นางสาวนันธกิา  ทังสพุานชิ กฟผ. ดงัแสดง/ง รัฐวสิาหกจิ 
2.   นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
3.   นายสมบรูณ ์ หน่อแกว้ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
4.   นายเกรยีงไกร รักษ์กลุชน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

หมายเหต ุ /ก  กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
 /ข กรรมการธนาคาร กรรมการบรหิาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 /ค  อนุกรรมการกฎหมาย     
  และกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม   
 /ง กรรมการ   
  ประธานกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม   
  ประธานกรรมการสรรหารองผูว้า่การและผูช้ว่ยผูว้า่การ   
  ประธานกรรมการบรหิารของคณะกรรมการ   

                                                 
/1 บรษัิทจดทะเบยีน หมายถงึ บรษัิททมีหีุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
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6. ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัการเสนอชอืซงึมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ รายชอืผูไ้ดร้บัเสนอชอื 

ซงึมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 
 นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู นายสมบรูณ์ หน่อแกว้ นายเกรยีงไกร รกัษ์กลุชน
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
-  จํานวนหุน้  5,000 ไมม่ี ไมม่ี
-  สดัสว่นของจํานวนหุน้ทมี ี
   สทิธอิอกเสยีงทงัหมด 

0.0003 ไมม่ี ไมม่ี

เป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ/่ของบรษิทัฯ/
บรษิทัยอ่ย 

ไมเ่ป็น  ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

ความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปน ี
กบับรษัิทฯ/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มหรอื
นติบิคุคลทอีาจจะมคีวามขดัแยง้          
ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทผีา่นมา 

   

-   เป็นกรรมการทมีสีว่นรว่มในการ
บรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอื 
ทปีรกึษาทไีดรั้บเงนิเดอืนประจํา 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

-   เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  
(เชน่ ผูส้อบบญัชหีรอื 
ทปีรกึษากฎหมาย) 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

-  มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิ 
(เชน่ การซอื/ขายวตัถดุบิ/
สนิคา้/บรกิาร/การใหกู้ย้มืเงนิ
หรอืการกูย้มืเงนิ) โดยระบขุนาด
ของรายการดว้ย 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 


