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สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 
เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 8

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ 

นายสมโภชน์ อาหุนัย 
เสนอเลือกต้ังเป็น : 
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 
นายสมโภชน์ อาหุนัย / สัญชาติไทย / อายุ 54 ปี

 

 ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551 
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  
 รองประธานคณะกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการคณะกลยุทธ์องค์กร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

ถือโดย ตนเอง 
ถือผ่าน Custodian 
ถือโดย คู่สมรส 

 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
ถือโดยตนเอง 
ถือผ่าน Custodian 
ถือโดยคู่สมรส 

 จำนวนหุ้นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ถือโดยตนเอง 
ถือผ่าน Custodian 
ถือโดยคู่สมรส 

:  1,534,189,993 หุ้น (41.13110%) 
: 876,436,386 หุ้น (23.49695%) 
: 632,770,000 หุ้น (16.96435%) 
:  24,983,607 หุ้น (0.66980%) 
:  1,534,189,993 หุ้น (41.13110%) 
: 865,736,386 หุ้น (23.21009%) 
: 643,470,000 หุ้น (17.25121%) 
: 24,983,607 หุ้น (0.66980%) 
: -ไม่มี- 
:  (10,700,000) หุ้น (0.28686%) 
: 10,700,000 หุ้น (0.28686%) 
: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  
 เป็นน้องชายร่วมบิดา-มารดาเดียวกันของ นายสมบูรณ์ อาหุนัย (กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร)   
 เป็นพ่ีชายร่วมบิดา-มารดาเดียวกันของ นางสาวสภุาภรณ์ อาหุนัย (ผู้อำนวยการฝา่ยมาตรฐานคุณภาพ งานอนุญาต ประกันภัยและ

สิ่งแวดล้อม) 
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นายสมโภชน์ อาหุนัย (ต่อ) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Pittsburgh, U.S.A. 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (วิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 60/2549 
หลักสูตรอื่นๆ 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นท่ี 2  

โดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) 
 หลักสูตรอบรมการลงทุน ULTRA WEALTH - INVEST LIKE A MASTER  

รุ่นท่ี 1 โดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา จัดโดย สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สภาวะแวดล้อมโลกและภายในประเทศกับความมั่นคงด้านพลังงาน”  

จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “รถยนต์ไฟฟ้าพลิกโอกาสธุรกิจ เปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทย” จัดโดย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 
 การบรรยายพิเศษในกิจกรรม Monthly Update จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สัมมนาพลังพลเมืองเพื่อชุมชนเข้มแข็ง : Thailand’s Best Practice” จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 
 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Climate Actions Our Efforts, Our Common Responsibility”  

จัดโดย องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 การบรรยาย หัวข้อ “ทิศทาง EV ไทย เพ่ือความย่ังยืน” จัดโดย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท) 
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ตำแหน่งในบริษัทฯ 
 2563 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท 
 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 2552 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 กรรมการบริษัท บมจ.เน็กซ์ พอยท์ 
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 
 คณะกรรมการบริษัท : 5/6*   ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 6/6   ครั้ง 

* ไม่นับรวมการประชุมที่ไม่มผีู้บริหารเข้าร่วม 

 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร : 2/2   ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหาร : 8/12   ครั้ง 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
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การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) 
 ท่ีปรึกษา สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 
 กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 กรรมการ สถานบริบาลผู้สงูอายุรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 กรรมการอำนวยการ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประธานสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการบริษัท บจก. ทีเฮลท์ โปรดักส์ 
 กรรมการบริษัท บจก. เอกหญิงกฤษฎ์ โฮลดิง / บจก. อีเทอนิต้ี โฮลดิง 
 กรรมการบริษัท บจก. เอสพีบีแอล โฮลดิง 
 กรรมการบริษัท บจก. แอ๊บโซลูท อินฟีนีต้ี 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : กรรมการบริษัท 20 บริษัท 
หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 

1 ตุลาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอ
ชื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกต้ังกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามท่ีเสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 
  



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน 16  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขท่ี 0107551000061 

 
 

หน้า 17 

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต 
เสนอเลือกต้ังเป็น : 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร) 
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต / สัญชาติไทย / อายุ 72 ปี 

 

 ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 7 สิงหาคม 2555 
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี 8 เดือน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน

 
 

การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 
 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
 จำนวนหุ้นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

:  -ไม่มี- 
:  -ไม่มี- 
:  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารท่ัวไป), มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 2546, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 ปริญญาบัตร โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือข้ันสูง 
 M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.) 
 D. Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.)
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 67/2550 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 22/2551 
 หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 16/2555 
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นท่ี 13/2561
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หน้า 18 

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ต่อ) 

หลักสูตรอื่นๆ 
 หลักสูตร “Drafting, Negotiating & Managing Successful Construction Contracts” Summit 2015  

จัดโดย สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส 
 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความย่ังยืน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data  

จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
 หลักสูตร เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล จัดโดย สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย 
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง /การบริหารเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรองรับยุทธศาสตร์  

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 
 หลักสูตร The side nobody knows EV transformation in Thai way จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการประยุกต์ใช้งาน จัดโดย สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศ, IEEE Power & Energy Society –Thailand Chapter ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ตำแหน่งในบริษัทฯ 
 2564 - ปจัจุบัน  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 2564 - ปจัจุบัน  กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน
 2557 - ปจัจุบัน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 2555 - ปจัจุบัน กรรมการอิสระ 
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี - 
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 
 คณะกรรมการบริษัท : 5/7   ครั้ง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ : 9/9   ครั้ง 
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :  4/4   ครั้ง 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน : 4/4   ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 6/6   ครั้ง 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น 
 ข้าราชการบำนาญ  สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม 
 วิศวกรโครงสร้างอิสระ  สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : ไม่มี 

 
  



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน 16  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขท่ี 0107551000061 

 
 

หน้า 19 

พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต (ต่อ) 

หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 

1 ตุลาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อ
เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกต้ังกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามท่ีเสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้อง 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สิงหาคม 2555- ปัจจุบัน (9 ปี 8 เดือน) จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ 

คือ 12 ปี 6 เดือน โดยได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจของ
บริษัท  

  



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน 16  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขท่ี 0107551000061 

 
 

หน้า 20 

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย 
เสนอเลือกต้ังเป็น : 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน (กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร) 
หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย / สัญชาติไทย / อายุ 61 ปี 

 

 ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 26 พฤศจิกายน 2553 
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี 4 เดือน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
 

การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 
 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
 จำนวนหุ้นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

:  -ไม่มี- 
:  -ไม่มี- 
:  -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 98/2555 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 41/2555 
 หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 7/2558 
 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นท่ี 13/2561
หลักสูตรอื่นๆ 
 หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความย่ังยืน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 หลักสูตร Forensic Data Analytics: Fighting Fraud with Big Data  

จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง / การบริหารเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรองรับยุทธศาสตร์  

จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 
  



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน 16  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขท่ี 0107551000061 

 
 

หน้า 21 

หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย (ต่อ) 

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ตำแหน่งในบริษัทฯ 
 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี - 
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 
 คณะกรรมการบริษัท : 7/7   ครั้ง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ : 9/9   ครั้ง 
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 4/4   ครั้ง 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน : 4/4   ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 6/6   ครั้ง 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น 
 ผู้อำนวยการ สำนักงานกฎหมาย ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : ไม่มี 
หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 

1 ตุลาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อ
เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
เลือกต้ังกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามท่ีเสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้อง 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ พฤศจิกายน 2553 - ปัจจุบัน (11 ปี 4 เดือน) จำนวนปีเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกต้ัง

ในคร้ังนี้ คือ 14 ปี 4 เดือน โดยได้รับการเสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในกลุ่ม
ธุรกิจของบริษัท 

  



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน 16  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขท่ี 0107551000061 

 
 

หน้า 22 

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย 
เสนอเลือกต้ังเป็น : 
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
(กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร) 
นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย / สัญชาติไทย / อายุ 51 ปี 
 ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ : 12  มีนาคม 2551 
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

ถือโดย ตนเอง 
ถือโดย คู่สมรส 

 จำนวนหุ้น ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
ถือโดยตนเอง 
ถือโดยคู่สมรส 

 จำนวนหุ้นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ถือโดยตนเอง 
ถือโดยคู่สมรส 

:  15,332,849 หุ้น (0.4111%) 
: 15,332,849 หุ้น (0.4111%) 
:  - ไม่มี - 
:  15,332,849 หุ้น (0.4111%) 
: 15,332,849 หุ้น (0.4111%) 
: - ไม่มี - 
: - ไม่มี - 
:   -ไม่มี- 
:  - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 71/2551
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ตำแหน่งในบริษัทฯ 
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
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นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย (ต่อ) 

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2564 
 คณะกรรมการบริษัท : 7/7   ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 6/6   ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหาร : 12/12   ครั้ง 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์กรอื่น 
 กรรมการบริษัท  บจก. วินโดว์ เอเชีย 
 กรรมการบริษัท  บจก. เพอร์เฟค ออยล์ 
 กรรมการบริษัท  บจก. เพาเวอร์ 10 / บจก. ดับเบิ้ล 10 / บจก. เฟมัส 10 / บจก. มิตรสยามออยล์ 
 กรรมการบริษัท  บจก. ชาลีเทรดด้ิง / บจก. มาเจริญ / บจก. สืบเนื่องการค้า / บจก. ทู พลัส วัน ออยล์ 
 กรรมการบริษัท  บจก. มาลีออยล์ / บจก. ซี.ซี.ออยล์ 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ : กรรมการ 21 บริษัท 
หลักเกณฑ์การสรรหา 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 

1 ตุลาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อ
เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
เลือกต้ังกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามท่ีเสนอข้างต้นอีกวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้ 
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.8% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
(2) ไม่มีหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งต้ัง 

(5) ไม่เปน็หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือที่ถือหุ้นเกิน 1% ของ
จำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่าหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือ นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มกว่ากับข้อกำหนดของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 


