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 กรรมการอสิระทบีรษิทัฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

 เพอืเพมิทางเลอืกใหผู้ถ้อืหุน้ทไีม่สะดวกทจีะเขา้ร่วมประชมุผ่านสอือเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  
ดว้ยตนเอง คณะกรรมการบรษัิทฯ  จงึขอเสนอชอืกรรมการอสิระของบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดขา้งทา้ยนี         
เพอืผูถ้อืหุน้พจิารณามอบฉันทะใหเ้ขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ และออกเสยีงลงคะแนนแทน  

   

1. นายชาตชิาย โรจนรตันางกรู 
 กรรมการอสิระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
 อาย ุ65 ปี  
 อยูบ่า้นเลขท ี72 ถนนงามวงศว์าน ตําบลบางเขน  
 อําเภอเมอืงนนทบรุ ีจังหวัดนนทบรุ ี11000 
 ไมม่สีว่นไดเ้สยีในเรอืงทเีสนอตอ่ทปีระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครังน ี                                 
ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษทแีตกตา่งจากกรรมการรายอนื  ๆ 

2. นายอภชิาต ิชนิวรรโณ  
กรรมการอสิระ  

 ประธานกรรมการทรพัยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน                      
 และประธานกรรมการธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  
 อาย ุ65 ปี   
 อยูบ่า้นเลขท ี72 ถนนงามวงศว์าน ตําบลบางเขน  
 อําเภอเมอืงนนทบรุ ีจังหวัดนนทบรุ ี11000 
 ไมม่สีว่นไดเ้สยีในเรอืงทเีสนอตอ่ทปีระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครังน ี                                       
 ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษทแีตกตา่งจากกรรมการรายอนื  ๆ 
3. นายสมบรูณ์ หนอ่แกว้  
 กรรมการอสิระ  
 และกรรมการตรวจสอบ    
 อาย ุ59 ปี   
 อยูบ่า้นเลขท ี72 ถนนงามวงศว์าน ตําบลบางเขน  
 อําเภอเมอืงนนทบรุ ีจังหวัดนนทบรุ ี11000 
 ไมม่สีว่นไดเ้สยีในเรอืงทเีสนอตอ่ทปีระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครังน ี                                      
 ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษทแีตกตา่งจากกรรมการรายอนื  ๆ 

 

ทังน ีประวัตกิรรมการอสิระทัง 3 ทา่น ปรากฏดังตอ่ไปนี 
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ขอ้มลูของกรรมการอสิระทบีรษิทัฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 

นายชาตชิาย โรจนรตันางกรู 

ตําแหนง่ กรรมการอสิระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
วนัทเีรมิดํารงตาํแหนง่กรรมการบรษิทัฯ 6 เมษายน 2560 
อาย ุ 65 ปี 
คณุวฒุกิารศกึษา  

- บัญชบัีณฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- หลักสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 31/2018) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP 223/2016) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

การอบรม/สมัมนาทสํีาคญัอนืๆ 
- หลักสตูรวทิยาการประกนัภัยระดับสงู ปี 2558 สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย 
- หลักสตูรบรหิารการคลัง สถาบันวทิยาการเศรษฐกจิและการคลัง สถาบันเศรษฐกจิและการคลัง 
- หลักสตูร Infrastructure Financial Analysis & Tariff Setting: Essential Skills for  Financial Analysis, 
 The Institute for Public-Private Partnerships 

- หลักสตูร Financial Statement Analysis Workshop สมาคมนักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์
- หลักสตูร Advanced Mini MBA จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
- หลักสตูร Project Feasibility Analysis, Mahidol Management Education Center of College of  Management 
- หลักสตูร Privatizing Power in Emerging Economies: Structuring & Financing Public/Private 
 Partnerships Through BOT Schemes and Divestiture, INTRADOS/International Management Group 

- หลักสตูรการบรหิารการเงนิขนัสงู จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย รว่มกบั สมาคมการจัดการธรุกจิแหง่ประเทศไทย 
- หลักสตูรการวเิคราะหก์ารลงทนุในตลาดทนุและตลาดเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
- EGAT Senior Executive Program (ESEP) 

ประสบการณ์การทํางานยอ้นหลงั 5 ปี 
- 2558 - 2559 กรรมการ บรษัิท กฟผ.อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั 
- 2557 - 2559 รองผูว้า่การบัญชแีละการเงนิ ทําหนา้ทผีูบ้รหิารใหญด่า้นการเงนิ (Chief Financial Officer)  
  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ตําแหนง่อนืในบรษิทัจดทะเบยีนอนืในปจัจบุนั 
- ไมม่ ี

การดาํรงตําแหนง่กรรมการ/ตําแหนง่อนืในกจิการทไีมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในปจัจบุนั (1 แหง่) 
- 2561 - ปัจจบัุน   กรรมการ องคก์ารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ

สดัสว่นการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัฯ (รอ้ยละ) 
- ทางตรง : 0.0003 
- ทางออ้ม : ไมม่ ี
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นายอภชิาต ิชนิวรรโณ  

ตําแหนง่ กรรมการอสิระ  
 ประธานกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน 
 และประธานกรรมการธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
วนัทเีรมิดํารงตาํแหนง่กรรมการบรษิทัฯ 13 เมษายน 2562 
อาย ุ 65 ปี 
คณุวฒุกิารศกึษา  

- Doctor of Philosophy, International Relations, St. Antony's College, University of Oxford, United Kingdom 
- Master of Science, International Relations, London School of Economics and Political Science, 
 University of London, United Kingdom 

- Bachelor of Science, Economics and Politics (Upper Second Class Honors), 
 University of Southampton, United Kingdom 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- หลักสตูร Board Matters and Trends (BMT 9/2020) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
- หลักสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2020) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
- หลักสตูร Strategic Board Master Class (SBM 3/2018) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
- หลักสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
- หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP 41/2017) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
- หลักสตูร National Director Conference (NDC 1/2017) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP 227/2016) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
- หลักสตูร Financial Statement for Directors (FSD 31/2016) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

การอบรม/สมัมนาทสํีาคญัอนืๆ 
- หลักสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ท ี52 ปี 2552 วทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร 
 สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ 

- หลักสตูร Columbia Senior Executive Program (CSEP) รุน่ท ี123/2550 
 Columbia Business School สหรัฐอเมรกิา 

ประสบการณ์การทํางานยอ้นหลงั 5 ปี 
- 2559 - 2562 กรรมการอสิระ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
- 2558 - 2559 ปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตา่งประเทศ 

การดํารงตําแหนง่กรรมการ/ตําแหนง่อนืในบรษิทัจดทะเบยีนอนืในปจัจบุนั (1 แหง่) 
- 2561 - ปัจจบัุน ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษัิท อมตะ วเีอ็น จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหนง่กรรมการ/ตําแหนง่อนืในกจิการทไีมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในปจัจบุนั (3 แหง่) 
- 1 พ.ค. 2564 -  ผูช้ว่ยเลขาธกิารสภากาชาดไทย ฝ่ายวเิทศสมัพันธ ์สภากาชาดไทย 
 ปัจจบัุน  

- ม.ิย. 2563 -  กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการนโยบายการรว่มลงทนุระหวา่งรัฐและเอกชน 
 ปัจจบุัน  

- 2560 - ปัจจบัุน ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษัิท ตาชําน ิจํากดั 
สดัสว่นการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัฯ (รอ้ยละ) 

- ทางตรง : ไมม่ ี
- ทางออ้ม : ไมม่ ี
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ตําแหนง่ กรรมการอสิระ  
 และกรรมการตรวจสอบ 
วนัทเีรมิดํารงตาํแหนง่กรรมการบรษิทัฯ 23 กมุภาพันธ ์2561 
อาย ุ 59 ปี 
คณุวฒุกิารศกึษา  

- วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วศิวกรรมโครงสรา้งพนืฐานและการบรหิาร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
- วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- หลักสตูร Financial Statement for Directors (FSD 42/2020) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
- หลักสตูร Director Certification Program (DCP 281/2019) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
- หลักสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 34/2019) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 154/2018) สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

การอบรม/สมัมนาทสํีาคญัอนืๆ 
- หลักสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท ี60 ปี 2560 วทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร 
 สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ 

- หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นวทิยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ท ี14 สถาบันวทิยาการพลังงาน 
- หลักสตูรนักบรหิารระดับสงู: ผูนํ้าทมีวีสิยัทศันแ์ละคณุธรรม (นบส.1) รุน่ท ี83 
 สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

- หลักสตูรประกาศนยีบัตรชนัสงูการบรหิารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุน่ท ี14 สถาบันพระปกเกลา้ 
- หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์(TEPCoT) รุน่ท ี7 สถาบันวทิยาการการคา้ 
 มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

- หลักสตูรนักบรหิารการงบประมาณระดับสงู (นงส.) รุน่ท ี4 สํานักงบประมาณ 
ประสบการณ์การทํางานยอ้นหลงั 5 ปี 

- 2560 - 2562 รองอธบิดกีรมธรุกจิพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
- 2558 - 2560 ผูอํ้านวยการสํานักความปลอดภัยธรุกจินํามัน กรมธรุกจิพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

การดํารงตาํแหนง่กรรมการ/ตําแหนง่อนืในบรษิทัจดทะเบยีนอนืในปจัจบุนั 
- ไมม่ ี

การดาํรงตําแหนง่กรรมการ/ตําแหนง่อนืในกจิการทไีมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในปจัจบุนั (1 แหง่) 
- 2562 - ปัจจบัุน   รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

สดัสว่นการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัฯ (รอ้ยละ) 
- ทางตรง : ไมม่ ี
- ทางออ้ม : ไมม่ ี

 
 
 

 

นายสมบรูณ์ หนอ่แกว้ 


