สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
รายละเอียดประวัติผ้ ูท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
ชื่อและชื่อสกุล
นายกิจจา ศรี พฑั ฒางกุระ
อายุ
61 ปี
ตําแหน่ งในบริษัท
กรรมการ
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการครัง้ แรก 25 กุมภาพันธ์ 2564
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท 2 เดือน (หากได้ รับการเลือกตังกลั
้ บเข้ าดํารง
(ณ วันที่ 29 เมษายน 2564)
ตําแหน่งอีกวาระหนึง่ จะดํารงตําแหน่งรวมเป็ นเวลา 3 ปี 2 เดือน)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 1/1 ครัง้
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ งการบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ
สําหรับนักบริ หารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้ า
- หลักสูตร Advanced Management Program,
Harvard Business School สหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สถาบันพระปกเกล้ า
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น DCP 245/2017
ประสบการณ์ การทํางาน 2562 - ปั จจุบนั

2560 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ บริ ษัท หินกองเพาเวอร์ โฮลดิ ้ง จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท หินกองเพาเวอร์ จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU
ประธานกรรมการ บริ ษัท ไฟฟ้า หงสา จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท พูไฟมายนิ่ง จํากัด

2561 - 2563
2562

2561 - 2562
2558 - 2560

ประธานกรรมการ บริ ษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
ประธานกรรมการ RATCH – Australia Townsville Pty Limited
ประธานกรรมการ RATCH – Australia Kemerton Pty Limited
ประธานกรรมการ RATCH – Australia Wind Farms (Holdings) Pty Limited
ประธานกรรมการ RATCH – Australia SA Wind Farms Pty Limited
ประธานกรรมการ Windy Hill Wind Farm Pty Limited
ประธานกรรมการ Toora Wind Farm Pty Limited
ประธานกรรมการ Starfish Hill Wind Farm Pty Limited
ประธานกรรมการ RATCH – Australia Kwinana (Holdings) Pty Limited
ประธานกรรมการ RATCH – Australia Energy (Kwinana) Pte Ltd
ประธานกรรมการ RATCH – Australia Infrastructure Management Limited
ประธานกรรมการ RATCH – Australia (Holdings) Development Pty Limited
ประธานกรรมการ RATCH – Australia Developments Pty Limited
ประธานกรรมการ Collector Wind Farm (Holdings) Pty Ltd
ประธานกรรมการ Collector Wind Farm Pty Ltd
ประธานกรรมการ RATCH – Australia High Road (Holdings) Pty Limited
ประธานกรรมการ High Road Wind Farm Pty Limited
ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm (Holdings) Pty Ltd
ประธานกรรมการ Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd
ประธานกรรมการ RATCH – Australia Collinsville Solar PV (Holdings) Pty Ltd
ประธานกรรมการ RATCH – Australia Collinsville Solar PV Pty Ltd
ประธานกรรมการ RATCH – Australia Collinsville Pty Limited
ประธานกรรมการ RATCH – Australia Collinsville BV
ประธานกรรมการ RATCH – Australia Yandin Wind Farm (Holdings) Limited
ประธานกรรมการ RATCH – Australia Yandin Wind Farm Pty Ltd
รองผู้วา่ การประจําสํานักผู้วา่ การ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรรมการ Fareast Renewable Development Pte. Ltd.
ประธานกรรมการ บริ ษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด
กรรมการ บริ ษัท หินกองเพาเวอร์ โฮลดิ ้ง จํากัด
กรรมการ บริ ษัท หินกองเพาเวอร์ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
รองผู้วา่ การนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตําแหน่ งอื่นในปั จจุบัน
- กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
32 บริ ษัท

- การดํารงตําแหน่งในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
• กรรมการผู้จดั การใหญ่ บมจ.ราช กรุ๊ป จํากัด ซึง่ เป็ นการดํารงตําแหน่งในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เนื่องจาก บมจ.ราช กรุ๊ป จํากัดเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
• ประธานกรรมการบริ ษัทย่อยของ บมจ.ราช กรุ๊ป จํากัด ซึง่ เป็ นการดํารงตําแหน่งในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เนื่องจาก บมจ.ราช กรุ๊ป จํากัดเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท:- บจก. หินกองเพาเวอร์ โฮลดิ ้ง
- บจก. หินกองเพาเวอร์
- บจก.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
- PT MEDCO RATCH POWER RIAU
- บจก. ไฟฟ้า หงสา
- บจก. พูไฟมายนิง่
- บจก. ราช-ออสเตรเลีย คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด และบริ ษัทย่อยอื่นของบจก. ราช-ออสเตรเลีย คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
• รองผู้ว่าการประจําสํานักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นการดํารงตําแหน่งในกิจการที่อาจทําให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้ อมของบริ ษัท
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

ชื่อและชื่อสกุล
นายก้ องสยาม ชินวรรณโณ
อายุ
52 ปี
ตําแหน่ งในบริษัท
กรรมการ
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการครัง้ แรก 26 เมษายน 2561
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท 3 ปี (หากได้ รับการเลือกตังกลั
้ บเข้ าดํารงตําแหน่ง
(ณ วันที่ 29 เมษายน 2564)
อีกวาระหนึง่ จะดํารงตําแหน่งรวมเป็ นเวลา 6 ปี )
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ (ร้ อยละ 90)
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ – สถิติ, University of Kansas City สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (เกียรตินิยม), University of Kansas City สหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 150/2018
ประสบการณ์ การทํางาน
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ บมจ.บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2560 - ปั จจุบนั
Asia Pacific Fleet Manager บริ ษัท ExxonMobil Limited
2555 - 2560
Asia Pacific Capital and Initiatives Coordinator
บริ ษัท ExxonMobil Limited
ตําแหน่ งอื่นในปั จจุบัน
- กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ง
- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
1 บริ ษัท
- การดํารงตําแหน่งในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการดังกล่าว
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี

ชื่อและชื่อสกุล
นายนิตนิ ยั ศิริสมรรถการ
อายุ
49 ปี
ตําแหน่ งในบริษัท
กรรมการ
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการครัง้ แรก 9 พฤศจิกายน 2559
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท 5 ปี 5 เดือน (หากได้ รับการเลือกตังกลั
้ บเข้ าดํารง
(ณ วันที่ 29 เมษายน 2564)
ตําแหน่งอีกวาระหนึง่ จะดํารงตําแหน่งรวมเป็ นเวลา 8 ปี 5 เดือน)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 7/10 ครัง้ (ร้ อยละ 70)
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Florida State University(ทุนกระทรวงการคลัง)
- ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
University of Southern California
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการบริ หารการคลัง University of Southern California
- ประกาศนียบัตรการบริ หารการเงิน University of Southern California
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 258/2018
ประสบการณ์ การทํางาน
2559 – ปั จจุบนั กรรมการ บมจ. บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2558 – ปั จจุบนั กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ตําแหน่ งอื่นในปั จจุบัน
- กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ง
- การดํารงตําแหน่งในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษัท
• กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย ซึ่งเป็ นการดํารงตําแหน่งในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เนื่องจากกระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้ อมของบริ ษัทและเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี

นายพชร ยุติธรรมดํารง
73 ปี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการครัง้ แรก 8 เมษายน 2552
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท 12 ปี (หากได้ รับการเลือกตังกลั
้ บเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่
(ณ วันที่ 29 เมษายน 2564)
จะดํารงตําแหน่งรวมเป็ นเวลา 15 ปี )
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 10/10 ครัง้ (ร้ อยละ 100)
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้ (ร้ อยละ 100)
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 3/3 ครัง้ (ร้ อยละ 100)
ชื่อและชื่อสกุล
อายุ
ตําแหน่ งในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการอิสระ
ประวัติการศึกษา
- นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 399
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรื อ รุ่น 21 (2531-2532)
- หลักสูตร Public Director Certification Program จาก
Public Director Institute
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008
ประสบการณ์ การทํางาน
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ บจก. บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ ยี่ คอร์ เปอเรชั่น
2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ. ปรี ชากรุ๊ป
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ บจก. อมริ นทร์ เทเลวิชนั่
2552 – ปั จจุบนั
กรรมการ บจก. ไทยเชื ้อเพลิงการบิน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
บมจ.บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2560 – 2563
กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี
ปั จจุบนั
ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. บริ หารสินทรัพย์สขุ มุ วิท
กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา

ตําแหน่ งอื่นในปั จจุบัน
- กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ บมจ. ปรี ชากรุ๊ป
- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
5 บริ ษัท
- การดํารงตําแหน่งในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษัท
ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการดังกล่าว
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ นายพชร ยุติธรรมดํารง เป็ นกรรมการอิสระ
1. การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท/บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อ นิติบคุ คลที่อาจ
มีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
(2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อขายวัตถุดิบ/สินค้ า/บริ การ การให้ ก้ ยู ืมเงิน หรื อ การกู้ยืมเงิน )/
ระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

หมายเหตุ:
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ มงวดกว่าข้ อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ ง ซึง่ ระบุ
อยูใ่ น แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี /รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 หน้ าที่ 99)

ชื่อและชื่อสกุล
นางวดีรัตน์ เจริ ญคุปต์
อายุ
47 ปี
ตําแหน่ งในบริษัท
ไม่มี
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการครัง้ แรก ไม่มี
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการ และผู้บริหาร ไม่มี
ประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการ
ประวัติการศึกษา
- Master of Business Administration,
The University of Washington สหรัฐอเมริ กา
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Senior Development Program, Duke C.E.
- หลักสูตร STARS Switzerland Symposium
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Project Management Program, Davao
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Diploma Examination (Exam) รุ่น 71/2019
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 276/2019
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE SCCC/2015)
ประสบการณ์ การทํางาน
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการ An Binh Energy and Infrastructure Fund
กรรมการ An Binh Investment Group Joint Stock Company
2562 - ปั จจุบนั
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่การเงิน บมจ. ราชกรุ๊ป
ประธานกรรมการ บจก. ราชบุรีอลั ลายแอนซ์
กรรมการ บจก. ราชบุรีเพาเวอร์
กรรมการ บจก. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จี
กรรมการ บจก. อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สิงคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการ บจก. อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการ บจก. อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (มอริเชียส) คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการ บจก. ไฟฟ้านํ ้างึม 2
2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่การเงิน บมจ. ราช กรุ๊ป
2557 - 2560
Head of Group Finance, Treasury, Tax and IR
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

ตําแหน่ งอื่นในปั จจุบัน
- กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่การเงิน บมจ.ราชกรุ๊ป
- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
9 บริ ษัท
- การดํารงตําแหน่งในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษัท
• รองกรรมการผู้จดั การใหญ่การเงิน บมจ.ราชกรุ๊ป ซึง่ เป็ นการดํารงตําแหน่งในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เนื่องจาก บมจ.ราช กรุ๊ป จํากัดเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท
• บริ ษัทย่อยของ บมจ.ราช กรุ๊ ป ซึ่งเป็ นการดํารงตําแหน่งในกิจการที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เนื่องจาก บมจ.ราช กรุ๊ป เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท :- กรรมการ An Binh Energy and Infrastructure Fund
- กรรมการ An Binh Investment Group Joint Stock Company
- ประธานกรรมการ บจก. ราชบุรีอลั ลายแอนซ์
- กรรมการ บจก. ราชบุรีเพาเวอร์
- กรรมการ บจก. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จี
- กรรมการ บจก. อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (สิงคโปร์ ) คอร์ ปอเรชัน่
- กรรมการ บจก. อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอร์ ปอเรชัน่
- กรรมการ บจก. อาร์ เอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล (มอริเชียส) คอร์ ปอเรชัน่
- กรรมการ บจก. ไฟฟ้านํ ้างึม 2
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี

