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ประวัติย่อและข้อมูลที่เก่ียวข้องของผู้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
1.  ประวัติย่อของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอชื่อ 
นายบญุญนิตย์  วงศ์รักมิตร 
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งต้ัง กรรมการ
 (ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 
อาย ุ 59 ปี
คุณวุฒิการศึกษา 

- Master of Business Administration (Energy Management), University of Montreal (HEC-Montréal), แคนาดา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 18/2021) 
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI 10/2021) 
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 20/2020) 
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 20/2020)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 187/2014)

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอืน่ ๆ 
- หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที ่15 ปี 2563 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 ปี 2561 วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจกัร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
- หลักสูตรวุฒิบตัร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกบัดูแล (Regulator) 

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 18 ปี 2561 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 ปี 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร Advanced Management Program ปี 2559 Harvard Business School สหรฐัอเมรกิา
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 ปี 2558 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (2560-2564) และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ
- 2563 รองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
- 2561 - 2563 รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ.
  กรรมการกล่ันกรองการลงทุน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

- 2560 - 2561 รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ.
- 2559 - 2560 รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
- ไม่มี 

  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 4.
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การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (2 แห่ง) 
- 2563 - ปจัจุบนั   ผู้ว่าการ กฟผ.
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กฟผ.
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.    
  กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ.
  กรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน กฟผ.
  ประธานกรรมการ บรษิัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรพัย์ซึ่งไดก้ระทำโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบรษิัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในรอบปทีี่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้ารว่มการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครบทั้ง 13 ครัง้ หรอืคิดเป็นร้อยละ 100 
2. เข้ารว่มการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการลงทุน ครบทัง้ 12 ครัง้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ
1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2561 - ปัจจบุัน (3 ปี 11 เดอืน) 
2. ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการกล่ันกรองการลงทุน                                              

ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน (1 ปี 6 เดือน) 
3. ได้รับการเสนอชื่อใหก้ลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งวาระที่ 3
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นางสาวนิรมาณ  ไหลสาธิต 
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งต้ัง กรรมการ
 (ผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 
อาย ุ 55 ปี
คุณวุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Saint Louis University, สหรัฐอเมรกิา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอตุสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอืน่ ๆ 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 ปี 2562 วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจกัร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
- หลักสูตรนกับรหิารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 ป ี2560

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที ่7 ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Advanced Management Program รุ่นที่ 182 ปี 2555 Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (2560-2564) และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ
- 2550 - 2562 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน (2 แห่ง)
- 2563 - ปจัจุบนั   กรรมการไม่มีอำนาจลงนาม PT Bank Permata Tbk สาธารณรฐัอินโดนีเซยี 
- 2562 - ปจัจุบนั รองผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (4 แห่ง) 
- 2562 - ปจัจุบนั   กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  กรรมการตรวจสอบ กฟผ.

- 2561 - ปจัจุบนั กรรมการไม่มีอำนาจลงนาม Perennial HC Holdings Pte. Ltd. 
- 2552 - ปจัจุบนั กรรมการไม่มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

     ธนาคารกรงุเทพ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) จำกดั
- 2532 - ปจัจุบนั กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บรษิัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรพัย์ซึ่งไดก้ระทำโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบรษิัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในรอบปทีี่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้ารว่มการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครบทั้ง 13 ครัง้ หรอืคิดเป็นร้อยละ 100 
2. เข้ารว่มการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการลงทุน ครบทัง้ 12 ครัง้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ
1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการกล่ันกรองการลงทุน ตัง้แต่วันที่ 18 ธนัวาคม 2563 - ปัจจุบัน (1 ปี 4 เดือน)
2. ได้รับการเสนอชื่อใหก้ลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งวาระที่ 2
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นายบญุสง่  เกิดกลาง 
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งต้ัง กรรมการอิสระ
อาย ุ 71 ปี
คุณวุฒิการศึกษา 

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Government Executives (1/2007)

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญอืน่ ๆ 
- หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที ่5 สถาบันวทิยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนกังาน ก.พ.)
- หลักสูตรนกับรหิารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศนแ์ละคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 39 สำนักงาน ก.พ. 
- หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ปี 2552 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รว่มกับสำนักงาน ก.พ.

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ
- 2554 - 2557 กรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- 2554 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
- 2552 - 2554 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
- ไม่มี  

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน   
- ไม่มี  

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรพัย์ซึ่งไดก้ระทำโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบรษิัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในรอบปทีี่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้ารว่มการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครบทั้ง 13 ครัง้ หรอืคิดเป็นร้อยละ 100 
2. เข้ารว่มการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครบทัง้ 8 ครัง้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 
3. เข้ารว่มการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ครบทัง้ 3 ครั้ง 

หรือคิดเป็นร้อยละ 100 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ

1. ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตัง้แต่วนัที่ 13 เมษายน 2562 - ปัจจบุัน (3 ป)ี
2. ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน) 
3. ได้รับการเสนอชื่อใหก้ลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งวาระที่ 2
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นายภานุวัฒน ์ ตริยางกูรศร ี
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งต้ัง กรรมการอิสระ
อาย ุ 60 ปี
คุณวุฒิการศึกษา 

- Master of Engineering, Applied Electronics, Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น
- Bachelor of Engineering, Electronical Engineering, Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุน่

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี (2560-2564) และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ
- 2561 - 2562 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
- 2560 - 2561 รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อก.
- 2555 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  อก. 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน
- ไม่มี  

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ตำแหน่งอื่นในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (7 แห่ง) 
- 2564 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

(Center of Robotic Excellence: CoRE), อก. 
  รองประธานคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Steering Committee), อก.
  กรรมการคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย 
  ที่ปรกึษาคณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy), อก.
  ที่ปรกึษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิสีเขียว (Green Economy), อก.

- 2563 - ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม อก. 

  รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการแกไ้ขปัญหากากอตุสาหกรรม อก. 
  กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลและคณะกรรมการบริหารสัญญา 

(โครงการพัฒนาท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1) สำนักนายกรฐัมนตร ี
- 2562 - ปัจจุบนั รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อก.
  ประธานคณะกรรมการแร่ อก.
  ประธานคณะอนุกรรมการของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ อก. 
  ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ อก.
  รองประธานคณะกรรมการขบัเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างประเทศ อก. 
  รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรมสีเขยีว อก. 
  กรรมการคณะกรรมการการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว กระทรวงพาณชิย ์
  กรรมการบริษทัฝ่ายราชการ บรษิัท ออ้ยและนำ้ตาลไทย จำกัด 
- 2561 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
  ที่ปรึกษากลุ่มอตุสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรพัย์ซึ่งไดก้ระทำโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบรษิัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในรอบปทีี่ผ่านมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี เนื่องจากได้รับการเสนอชือ่ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นวาระแรก
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ

- ไม่มี 

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสยีงทั้งหมด
1.   นายบญุญนิตย ์ วงศ์รกัมิตร - - 
2.   นางสาวนิรมาณ  ไหลสาธิต - - 
3.   นายบญุส่ง เกิดกลาง - - 
4.   นายภานุวฒัน์ ตริยางกรูศร ี - - 

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร  
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียนอื่น/ก บริษัท/กิจการอืน่

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
บริษัท/กิจการ

ที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

1.   นายบญุญนิตย ์ วงศ์รักมิตร ไม่มี 2 แห่ง/1 2 แห่ง/2

2.   นางสาวนิรมาณ  ไหลสาธิต 2 แห่ง/3 4 แห่ง/4 1 แห่ง/5

3.   นายบญุส่ง เกิดกลาง ไม่มี ไม่มี ไม่มี
4.   นายภานุวฒัน์ ตริยางกรูศร ี ไม่มี 7 แห่ง/6 ไม่มี

1. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร  
/1,/2 บริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
(1)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ/ผู้ถือหุ้นใหญ่) 

- ผู้ว่าการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กรรมการทรัพยากรบุคคล 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

(2) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
- ประธานกรรมการ  

2. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต 
 /3 บริษัทจดทะเบียนอื่น  

(1) PT Bank Permata Tbk สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
-   กรรมการไม่มีอำนาจลงนาม  

(2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
- รองผู้จัดการใหญ่  

/4 บริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
(1)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ/ผู้ถือหุ้นใหญ่) 

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

 
/ก บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
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(2)  Perennial HC Holdings Pte. Ltd. 
- กรรมการไม่มีอำนาจลงนาม   

(3) ธนาคารกรุงเทพ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) จำกัด 
- กรรมการไม่มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

(4) บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด 
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  

/5 บริษัท/กิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันทางธรุกิจกับบริษัทฯ 
(1)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ/ผู้ถือหุ้นใหญ่) 

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศร ี  

/6 บริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
(1)  กระทรวงอุตสาหกรรม 

-  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    
- ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
- ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประธานคณะกรรมการแร่ 
- ประธานคณะอนุกรรมการของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 
- รองประธานคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
- รองประธานคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรม 
- รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรม 
- รองประธานคณะกรรมการขับเคล่ือนการดำเนินงานด้านต่างประเทศ   
- รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 
-  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน  
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว  

(2)  กระทรวงมหาดไทย 
-  กรรมการคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย  

(3)  สำนักนายกรัฐมนตรี 
- กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลและคณะกรรมการบริหารสัญญา (โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1)  

(4)  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเคร่ืองมือแพทย์และสุขภาพ  

(5) กระทรวงพาณิชย์ 
- กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

(6)  บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด 
- กรรมการบริษัทฝ่ายราชการ  

(7)  สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย 
- ที่ปรึกษา 
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4. ลักษณะความสัมพนัธข์องผู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคณุสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
ลักษณะความสัมพันธ์ รายช่ือผู้ได้รับเสนอช่ือ

ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 นายบุญส่ง 

เกิดกลาง 
นายภานุวัฒน์
ตริยางกูรศรี 

การถือหุ้นในบริษัทฯ
-  จำนวนหุ้น ไม่มี ไม่มี
-  สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย ไม่เป็น ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
กับบรษิัทฯ/บรษิัทยอ่ย/บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแยง้ในปจัจุบัน หรอื ในช่วง 2 ปทีี่ผ่านมา 

-  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอื    
ที่ปรกึษาที่ได้รบัเงินเดอืนประจำ 

ไม่เป็น ไม่เป็น

-   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น ไม่เป็น

-  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เชน่ การซ้ือ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/
การให้กูย้ืมเงิน หรือการกู้ยืมเงนิ) โดยระบขุนาดของรายการดว้ย 

ไม่มี ไม่มี

 


