เอกสารการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563
บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท ี 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ั 23
ณ ห ้องเวิลด์บอลรูม ชน
็ ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชน
ั เซน
็ เตอร์ เซน
็ ทรัลเวิลด์
โรงแรมเซน
เลขที 999/99 ถนนพระรามที 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เปิ ดร ับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.
เพือความรวดเร็ วในการลงทะเบียน
โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
ึ มพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีลงทะเบียนในว ันประชุมด้วย
ซงพิ

บริษัทฯ ได ้จัดเตรียมเครืองดืมและอาหารว่างไว ้รับรองผู ้ถือหุ ้น หรือผู ้รับมอบฉั นทะ
เฉพาะทีมาเข ้าร่วมการประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

ทะเบียนเลขที 0107543000031
RATCH 077/2563
18 มีนาคม 2563
เรือง

ิ ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563
ขอเชญ

เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น

ิ สง่ มาด ้วย 1. สาํ เนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2562 เมือวันที 12 เมษายน 2562
สงที
ี รี อมบรรจุข ้อมูลรายงานประจําปี 2562
2. QR Code และซด
3. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข ้าร่วมการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563
(โปรดนํามาแสดงในว ันประชุมเพือความรวดเร็ วในการลงทะเบียน)
ื
4. ประวัตย
ิ อ
่ และข ้อมูลทีเกียวข ้องของผู ้ได ้รับการเสนอชอเป็
นกรรมการ
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
5. ข ้อบังคับบริษัทฯ ทีเกียวข ้องกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
้ บบ ข.)
ื มอบฉั นทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําให้ใชแ
6. หนั งสอ
7. หลักฐานประกอบการเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น วิธก
ี ารมอบฉั นทะ
ี งลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
การลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม และการออกเสย
8. กรรมการอิสระและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ทบริ
ี ษัทฯ เสนอเป็ นผู ้รับมอบฉั นทะ
9. แบบแจ ้งความจํานงขอรับรายงานประจําปี 2562 ทีจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม
10. แผนทีแสดงสถานทีประชุม
11. ซองบริการไปรษณียธ์ รุ กิจตอบรับ
ด ้วยคณะกรรมการของบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให ้จัดการประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีท ี 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. (เริมเปิ ดร ับลงทะเบียน
เวลา 12.00 น.) ณ ห ้องเวิลด์บอลรูม ชัน 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที 999/99 ถนนพระรามที 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณา
เรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที 1 พ จ
ิ ารณาร ับรองรายงานการประชุม สาม ัญผู ถ
้ อ
ื หุ น
้ ประจํ า ปี 2562
เมือว ันที 12 เมษายน 2562
รายละเอียด: การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2562 ได ้จัดขึนเมือวันที 12
ึ
เมษายน 2562 ซ งบริ
ษั ทฯ ได จ้ ั ด ทํ าและเผยแพร่ ร ายงานการประชุ มบนเว็ บ ไซต์ของบริษั ทฯ
ื บอกกล่าวนัดประชุมนีตามสงที
ิ สง่ มาด ้วย 1
(www.ratch.co.th) แล ้ว และได ้จัดสง่ สําเนามาพร ้อมกับหนังสอ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต ้องและ
ครบถ ้วน ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น
มติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้นตามระเบียบวาระนี ให ้ถือคะแนนเสย
ึ
ี งลงคะแนน ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
ซงมาประชุ
มและออกเสย
ระเบียบวาระที 2 ร ับทราบรายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการฯ เกียวก ับกิจการของบริษท
ั ฯ
ในรอบปี ทีผ่านมา และกิจการทีจะกระทําต่อไปในภายหน้า
รายละเอียด: ปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานทีสําคัญตามสัดสว่ นการลงทุน
ิ
ทั งในธุร กิจ ด ้านพลั งงาน ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน และธุรกิจเกียวเนื องอืนๆ รวมทั งส นประมาณ
ิ
ิ
8,854.45 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด ้วย ธุรกิจทีเดินเครืองและให ้บริการเช งพาณิชย์แล ้วทั งส น
ประมาณ 7,162.09 เมกะวัตต์เทียบเท่า (ธุรกิจไฟฟ้ า 7,159.19 เมกะวัตต์) และโครงการทีอยู่ระหว่าง
การก่อสร ้างและพัฒนาอีกประมาณ 1,692.36 เมกะวัตต์เทียบเท่า (ธุรกิจไฟฟ้ า 1,495.88 เมกะวัตต์)
โดยเป็ นกําลังการผลิตจากบริษัทย่อยและจากการลงทุนทีบริษัท ฯ ได ้เข ้าร่วมทุนทังในประเทศ
และต่างประเทศ สรุปได ้ดังนี
1. โรงไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน และธุรกิจเกียวเนืองอืนๆ ทีเดินเครือง
ิ
และให ้บริการเชงิ พาณิชย์อยูเ่ ดิม รวมทังสนประมาณ
6,863.25 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด ้วย
1

1) โรงไฟฟ้ าในประเทศ ขนาดกํ าลังการผลิตรวม 4,961.48 เมกะวัต ต์
ได ้แก่ โรงไฟฟ้ าราชบุร ี โรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจี โรงไฟฟ้ าราชบุรเี พาเวอร์ โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก
ราชบุร ีเ วอลด์ โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิต ไฟฟ้ ารายเล็ ก นวนคร โรงไฟฟ้ าพลั งงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต า้
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเพาเวอร์ โคราช 3, 4 และ 7 โรงไฟฟ้ าพลังงานลมห ้วยบง 2 และ 3
และโรงไฟฟ้ าพลังงานชวี มวลสงขลาไบโอแมส
2) โรงไฟฟ้ าในต่างประเทศ ขนาดกําลังการผลิตรวม 1,898.87 เมกะวัตต์
ได ้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา และโรงไฟฟ้ าพลังนํ า-นํ างึม 2 ใน สปป.ลาว โรงไฟฟ้ าพลังนํ า
ี และโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วม โรงไฟฟ้ าพลังงานลม และ
อาซาฮาน-1 ในสาธารณรั ฐอินโดนีเซ ย
ั จํ ากัด ในเครือรัฐ
การเสริมการให ้บริการกู ้คืนระบบโรงไฟฟ้ าของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชน
ออสเตรเลีย รวมทั งการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ าผ่านการถือหลักทรั พย์ EDL-Generation Public
Company ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว
3) ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน และธุรกิจเกียวเนืองอืนๆ ขนาดกําลังการผลิต
ประมาณ 2.90 เมกะวัตต์เทียบเท่า ได ้แก่ ธุรกิจผลิตนํ าประปาแสนดิน ใน สปป.ลาว
2. โรงไฟฟ้ าทีเข ้าลงทุนและเดินเครืองเชงิ พาณิชย์เพิมเติมในระหว่างปี 2562
อีก 298.84 เมกะวัตต์ ดังนี
1)
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ในเครือรัฐออสเตรเลีย
ขนาดกําลังการผลิต 42.50 เมกะวัตต์
2)
โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน จั งหวัดราชบุร ี
ขนาดกําลังการผลิต 34.73 เมกะวัตต์
3)
โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ กราชโคเจนเนอเรชั น จั งหวัดปทุ มธานี
ขนาดกําลังการผลิต 119.11 เมกะวัตต์
4)
โรงไฟฟ้ าพลังนํ า เซเปี ยน-เซนํ าน ้อย ใน สปป.ลาว ขนาดกําลังการผลิต
102.50 เมกะวัตต์
3. โครงการโรงไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน และธุรกิจเกียวเนืองอืนๆ ทีเข ้าลงทุน
ึ
เพิมเติม และทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร ้างและพัฒนา ซงคาดว่
าจะเริมทยอยเดินเครืองและให ้บริการเชงิ พาณิชย์
ั สว่ นของบริษัทฯ อีกประมาณ 1,692.36 เมกะวัตต์เทียบเท่า ดังนี
และสร ้างรายได ้อย่างต่อเนืองตามสด
ปี 2563 กําหนดเดินเครืองและให ้บริการเชงิ พาณิชย์เพิมเติมอีก 4 โครงการ
รวมประมาณ 179.41 เมกะวัตต์เทียบเท่า ได ้แก่
1) โครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กนวนคร (สว่ นขยาย)
จังหวัดปทุมธานี ขนาดกําลังการผลิต 23.99 เมกะวัตต์
2) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Yandin ในเครือรัฐออสเตรเลีย
ขนาดกําลังการผลิต 149.94 เมกะวัตต์
3) โครงการโครงข่าย Internet of Things ในประเทศไทย ขนาดกําลัง
การผลิตประมาณ 3.16 เมกะวัตต์เทียบเท่า
4) โครงการโครงข่ายสายใยแก ้วนํ าแสงใต ้ดิน ขนาดกําลังการผลิต
ประมาณ 2.32 เมกะวัตต์เทียบเท่า
ปี 2564 กําหนดเดินเครืองและให ้บริการเชงิ พาณิชย์อก
ี 5 โครงการ รวมประมาณ
798.95 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด ้วย
1) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย
ขนาดกําลังการผลิต 226.80 เมกะวัตต์
2) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang II
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ขนาดกําลังการผลิต 236.00 เมกะวัตต์
3) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วม Riau ในสาธารณรั ฐ
ี ขนาดกําลังการผลิต 145.15 เมกะวัตต์
อินโดนีเซย
ี มพู (ชว่ งแคราย-มีนบุร)ี ขนาดกําลังการผลิต
4) โครงการรถไฟฟ้ าสายสช
ประมาณ 97.00 เมกะวัตต์เทียบเท่า
5) โครงการรถไฟฟ้ าสายสเี หลือง (ชว่ งลาดพร ้าว-สําโรง) ขนาดกํ าลั ง
การผลิตประมาณ 94.00 เมกะวัตต์เทียบเท่า
2

ปี 2567 และปี 2568 กําหนดเดินเครืองเชงิ พาณิชย์เพิมเติมอีก 714 เมกะวัตต์
จากโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมหินกอง จังหวัดราชบุร ี
เหตุการณ์สําคัญอืนๆ ในระหว่างปี 2562 โดยสรุปดังนี
กุมภาพันธ์

ั ญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นกับบริษัท เอแอลที เทเลคอม
บริษัทฯ ลงนามสญ
จํ ากัด (มหาชน) เมือวันที 5 กุมภาพั นธ์ 2562 และต่อ มาได ้จั ด ตั ง
บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จํ ากัด เมือวันที 27 มิถุนายน 2562
เพือร่ วมทุ นโครงการโครงข่ า ยสายใยแก ้วนํ า แสงใต ้ดิน โดยมี
ั สว่ นการถือหุ ้นร ้อยละ 51 และร ้อยละ 49 ตามลําดับ
สด

มีนาคม

Collector Wind Farm Pty Ltd บริษัทย่อยทีบริษัท ราช-ออสเตรเลีย
คอร์ปอเรชัน จํ ากัด ถือหุ ้นทั งจํ านวน ลงนามสัญญาทางการเงินกับ
Clean Energy Finance Corporation วงเงินกู ้ 179 ล ้านเหรียญออสเตรเลีย
เมือวันที 19 มีนาคม 2562 เพือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม
Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย
โครงการโรงไฟฟ้ าพลั ง ความร อ
้ นร่ ว ม Riau ในสาธารณรั ฐ
ี ลงนามสัญญาเงินกู ้และสัญญาการเงินอืนๆ กับสถาบัน
อินโดนีเซย
การเงิ น ชั นนํ า 4 แห่ ง รวมวงเงิ น กู จ้ ํ านวน 222 ล า้ นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 20 ปี เมือวันที 20 มีนาคม 2562 เพือนํ าไปใช ้
ในการพั ฒนาโครงการ และได ้เบิกเงินกู ้งวดแรกแล ้วเมือวันที 14
พฤศจิกายน ปี เดียวกัน
โครงการโรงไฟฟ้ าพลั งงานแสงอาทิตย์ Collinsville ทีบริษั ทฯ
ลงทุนผ่าน Collinsville Solar PV Pty Ltd บริษัทย่อยทางอ ้อม
ทีบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จํ ากัด ถือหุ ้นทังจํ านวน
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
ได ้บรรลุเงือนไขตามสญ
า และเริมเดินเครืองเชงิ พาณิชย์
ตังแต่วน
ั ที 21 มีนาคม 2562

เมษายน

ื
เปลียนช อและตราบริ
ษัท ฯ จากเดิม “บริษัท ผลิต ไฟฟ้ าราชบุร ี
โฮลดิง จํ ากัด (มหาชน)” เป็ น “บริษัท ราช กรุ๊ป จํ ากัด (มหาชน)”
ื อหลักทรัพย์ และได ้แก ้ไขหนั งสอ
ื บริคณห์สนธิ
โดยไม่เปลียนแปลงชอย่
และข ้อบังคับบริษัทฯ ให ้สอดคล ้องกับการเปลียนแปลงดังกล่าว

พฤษภาคม

จัดตังบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิง จํ ากัด (“HKH”) บริษัทย่อย
ทีบริษัทฯ ถือหุ ้นทั งจํ านวน และบริษัท หินกองเพาเวอร์ จํ ากัด (“HKP”)
บริษัทย่อยทางอ ้อมทีบริษัทฯ ถือหุ ้นทังจํานวนผ่าน HKH ต่อมา HKP
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
ได ้ลงนามสญ
ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
เมือวันที 12 กรกฎาคม 2562 เพือเตรียมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า
พลั งความร อ้ นร่ วมหินกอง จั ง หวั ด ราชบุร ี ขนาดกํ า ลั ง การผลิต
1,400 เมกะวัตต์ และเมือวันที 3 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได ้ขายหุ ้น
HKH ให ้บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จ ี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ั สว่ นร ้อยละ 49 ในราคาพาร์ (หุ ้นละ 10 บาท)
ในสด

มิถน
ุ ายน

ั จังหวัดราชบุร ี
โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชน
ทีบริษัทฯ ถือหุ ้นร ้อยละ 35 ผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุร ี จํ ากัด
เริมเดินเครืองเชงิ พาณิชย์แล ้วเมือวันที 1 มิถน
ุ ายน 2562

กรกฎาคม

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จํ ากั ด บริษัทย่อยทีบริษัทฯ
ถือหุ ้นทังจํานวน ได ้เข ้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Yandin
ื น
ในรั ฐเวสเทิร ์นออสเตรเลีย เครือรั ฐออสเตรเลีย โดยการซ อหุ
้
ั สว่ นร ้อยละ 70 ใน Yandin WF Holdings Pty Ltd และซอหน่
ื
ในสด
วย
ลงทุนร ้อยละ 70 ใน Yandin WF Holdings Unit Trust เมือวันที 26
กรกฎาคม 2562 และได ้เบิกเงินกู ้งวดแรกตามสัญญาทางการเงินจาก
สถาบันการเงินต่างๆ เมือวันที 10 ตุลาคม 2562
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สงิ หาคม

เปลียนทีอยูบ
่ ริษัทฯ เป็ นเลขที 72 ถนนงามวงศว์ าน ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุร ี จังหวัดนนทบุร ี ตามโครงการปรับปรุงเลขหมาย
ประจําบ ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุร ี
ื ้นบริษัท นวนครการไฟฟ้ า จํากัด จากกลุม
บริษัทฯ ได ้เข ้าซอหุ
่ ผู ้ถือหุ ้นเดิม
ั สว่ นร ้อยละ 99.97 เมือวันที 20 สงิ หาคม 2562 เพือดําเนินกิจการ
ในสด
โรงไฟฟ้ า SPP ระบบโคเจนเนอเรชัน จังหวัดปทุมธานี ขนาดกํ าลัง
ั สว่ น 119.11 เมกะวัตต์ ซงเริ
ึ มเดินเครืองเชงิ พาณิชย์
การผลิตตามสด
ตังแต่วน
ั ที 31 ตุลาคม 2556 และภายหลังบรรลุเงือนไขตามสัญญา
ื
ซ อขายหุ
้น บริษัทฯ ได ้เข ้าดํ าเนินกิจการในบริษั ทดั งกล่า วตั งแต่
ื
วันที 1 ตุลาคม 2562 จากนั นได ้จดทะเบียนเปลียนชอเป็
นบริษัท
ั จํากัด เมือวันที 4 พฤศจิกายน 2562
ราช โคเจนเนอเรชน
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด เป็ นโจทก์ยนฟ้
ื องคดีแพ่งต่อศาล
ิ ทางปั ญญาและการค ้าระหว่างประเทศกลาง โดยกล่าวอ ้างว่า
ทรัพย์สน
บริษั ทฯ ละเมิด ความลั บ ทางการค ้าของโจทก์ใ นการดํ าเนิ น
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา ใน สปป.ลาว ทุนทรัพย์ตามคําฟ้ อง
เป็ นเงิน 6,457,097,500 บาท ซ ึงบริ ษั ทฯ ได ม
้ อบหมายให ้
้ ตามกระบวนการยุตธิ รรม
ทนายความดําเนินการทางกฎหมาย เพือต่อสูคดี
ิ ธิโดยชอบด ้วยกฎหมาย อย่างไรก็ ตาม บริษัทฯ
เพือเป็ นการรั กษาส ท
มันใจว่า บริษัทฯ มิได ้กระทําการตามข ้อกล่าวอ ้างในคําฟ้ อง และ
ื นอย่า งสูงในข ้อต่อ สูของบริ
้
มีความเช อมั
ษัทฯ จึง ยัง มิไ ด ้บั นทึก
ิ ทีอาจจะเกิดขึนไว ้ในบัญชข
ี องบริษัทฯ
ประมาณการหนีสน

กันยายน

ึ นบริษัทร่วมทุนใน สปป.ลาว
บริษัท ไฟฟ้ า นํ างึม 3 จํ ากัด ซงเป็
ทีบริษัทฯ ถือหุ ้นร ้อยละ 25 ได ้จดทะเบียนเลิกกิจการและชําระ
ี ามกฎหมาย สปป.ลาว แล ้วเสร็ จ การเลิกกิจการดังกล่าว
บัญชต
ไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ เนืองจากบริษัทร่วมทุน
ไม่มก
ี ารทําธุรกรรมใดๆ

พฤศจิกายน

ื ้นบริษัท ติงส ์ ออน เน็ ต จํ ากัด
บริษัทฯ ได ้เข ้าลงทุนโดยการซ อหุ
ในสัดสว่ นร ้อยละ 35 จากผู ้ถือหุ ้นเดิม เมือวันที 19 พฤศจิกายน 2562
โดยมีเป้ าหมายจะติดตังสถานีโครงข่าย (Base Station) ครอบคลุม
พืนทีร ้อยละ 70 และประชากรร ้อยละ 85 ของประเทศ
โรงไฟฟ้ าพลั งความร ้อนหงสา ใน สปป. ลาว ได ้รั บผลกระทบจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหว ในเมืองหงสา แขวงไซยะบุร ี สปป.ลาว เมือวันที
21 พฤศจิกายน 2562 สง่ ผลให ้ระบบป้ องกันโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา
ทํางานอัตโนมัต ิ และหยุดผลิตกระแสไฟฟ้ าเป็ นการชัวคราว จากการ
ี หายทีมีนั ยสํ าคั ญ
ตรวจสอบเบืองต ้นไม่ พบผู ้บาดเจ็ บและความเส ย
รวมทังโครงสร ้างหลักไม่ได ้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ธันวาคม

บริษัท ซ เี อ็ นไบโอแมส จํ ากั ด บริษัท พีบ ีไบโอแมส จํ ากัด และ
บริษัท แอลพีไบโอแมส จํากัด บริษัทย่อยทางอ ้อมทีบริษัทฯ ถือหุ ้น
ผ่านบริษัท ราชบุร ีพลังงาน จํ ากัด บริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ ้น
ทังจํ านวน ได ้จดทะเบียนเลิกกิจการเมือวันที 2 ธันวาคม 2562
และอยูร่ ะหว่างการชําระบัญช ี การเลิกกิจการดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อการดํ าเนินงานของบริษัทฯ เนืองจากบริษัทย่อยทังสามแห่ง
ไม่มก
ี ารทําธุรกรรมใดๆ
โรงไฟฟ้ าพลังนํ า เซเปี ยน-เซนํ าน ้อย ใน สปป.ลาว เริมเดินเครือง
ื
เชงิ พาณิชย์และรับรู ้รายได ้ตามสัญญาซอขายไฟฟ้
าแล ้ว เมือวันที
6 ธันวาคม 2562

ั าด ้านพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน
เพือเป้ าหมายการเป็ นบริษัทชนนํ
ี แปซฟ
ิ ิ ก บริษัทฯ จึงมุง่ มันขยายการเติบโตสูค
่ วามยังยืน
ทีให ้ความสําคัญกับการสร ้างมูลค่าในภูมภ
ิ าคเอเชย
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ทั งการเพิมกํ า ลั ง การผลิต เป็ น 10,000 เมกะวั ต ต์ หรือ เพิมมู ล ค่า กิจ การเป็ น 2 แสนล ้านบาท
สัดสว่ นการลงทุนด ้านไฟฟ้ าและพลังงานไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 และระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน
และอืนๆ ไม่นอ้ ยกว่าร ้อยละ 20 ตามสัด ส ่วนการลงทุนของบริษัทฯ แสวงหาพันธมิตรเพือขยาย
โอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทังด ้านพลังงาน สาธารณู ปโภคพืนฐาน ธุรกิจเกียวเนือง และอืนๆ
ทังในตลาดเดิม และตลาดใหม่ เพือเสริมสร ้างศักยภาพ และความแข็งแกร่งด ้านขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในอนาคตอย่างต่อเนือง
ิ ทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงให ้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ การดูแล
ด ้านการบริหารสน
ิ ธิภ าพของเครืองจั ก รอุป กรณ์ และพั ฒ นานวั ต กรรมทีเกียวข ้องกั บ
บํ ารุ ง รั ก ษา ปรั บ ปรุ งประส ท
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทังธุรกิจโรงไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน และธุรกิจอืนๆ ทีเกียวข ้อง
ิ ธิภาพ รัก ษาความพร ้อมจ่า ยกระแสไฟฟ้ า
เพือให ้สามารถเพิมกํ าลั งการผลิตได ้อย่างเต็ มประส ท
ื
ื
้
ได ้ตามสัญญาซ อขายไฟฟ้
า ควบคุมต ้นทุนค่าเช อเพลิ
งการผลิต การใช ประโยชน์
ร่วมกันของอุปกรณ์
โรงไฟฟ้ าในกลุม
่ บริษัทฯ และต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ เพือสร ้างประโยชน์องค์รวมในธุรกิจ หรือการบริหาร
จัดการในด ้านอืนๆ ทีเกียวข ้อง ตลอดจนเสริมสร ้างความมันคงของระบบไฟฟ้ า และระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ
ในภาพรวมของประเทศ ดังจะเห็นได ้ว่า ในปี 2562 บริษัทฯ ได ้พัฒนานวัตกรรมสําคัญและขณะนีได ้
ิ ธิบัตร “ระบบผลิตไฟฟ้ าและไอนํ า (Cogeneration) ทีมีการทํ างานร่วมกันระหว่างเครือง
ยืนขออนุ สท
ิ ธิภาพและความยืดหยุน
กังหันแก๊ส เครืองกังหันไอนํ า และเครืองยนต์แก๊ส เพือเพิมประสท
่ ในการผลิตสูง”
ิ ทางปั ญญา เมือวันที 28 ส งิ หาคม 2562 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาประมาณเดือน
ต่อกรมทรั พย์ส น
มีนาคม 2563
ด ้านการบริหารการเงิน บริษัทฯ มุ่งเน ้นความเพียงพอของเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง
และการดํารงอัตราสว่ นทางการเงินทีสําคัญให ้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม เพือรองรับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยังยืน
ี
ของกลุม
่ บริษัทฯ โดยให ้ความสําคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสยงทางการเงิ
น และ
ึ งหนึ
ิ
การบริหารเงินลงทุน ซ งส
งทีสะท ้อนให ้เห็ นถึงสถานะการเงินทีแข็งแกร่ง ได ้แก่ การได ้รั บการ
ื อของบริษัทฯ เทียบเท่าอันดั บเครดิตของประเทศ ทีระดับ AAA,
ประกาศคงอั นดั บเครดิตความน่ าเช อถื
BBB+ และ Baa1 โดย TRIS Rating, S&P Global Ratings และ Moody’s Investors Service ตามลําดับ
และได ้รั บการปรั บเพิมแนวโน ม
้ อั นดั บเครดิตเท่ากั บแนวโน ม
้ อั นดั บเครดิตของรั ฐบาลไทย จากเดิม
“Stable” หรือ “คงที” เป็ น “Positive” หรือ “เชงิ บวก” จาก Moody’s Investors Service
ิ ธิภาพ
ด ้านการบริหารองค์กร บริษัทฯ ตระหนั กดีวา่ การบริหารจัดการเพือพั ฒนาประสท
ึ อเป็ นหัวใจหลักในการเสริมสร ้างสมรรถนะทีจําเป็ นขององค์กรทีจะชว่ ย
ภายในองค์กรให ้แข็งแกร่ง ซงถื
ั
เพิมศกยภาพและขีดความสามารถทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิงการเตรียมความพร ้อมด ้านบุคลากร
ให ้เท่าทันต่อการเปลียนแปลงของโลกาภิวัตน์และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต การบริหาร
จัดการองค์กรให ้สามารถรั บมือต่อการเปลียนแปลงจากอิทธิพลของเทคโนโลยีทเปลี
ี ยนผ่านอย่างรวดเร็ ว
่ วามสําเร็ จอย่างยังยืนตามทิศทางธุรกิจ วิสัยทั ศน์องค์กร
เพือเป็ นแรงกระตุ ้นและขับเคลือนองค์กรสูค
ิ
และภาพรวมของประเทศทัง 3 มิต ิ คือ เศรษฐกิจ สงั คม และสงแวดล
้อม
การกํากับดูแลกิจการทีดี บริษัทฯ ยังคงสานต่อเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดี โดยให ้ความสําคัญในการสร ้างคุณค่ากิจการเพือการเติบโตอย่างยังยืน ประกอบธุรกิจ
ิ
อย่างมีความรั บผิดชอบต่อสังคมและสงแวดล
้อม ยืนหยัดทีจะเป็ นเพือนบ ้านทีดีให ้กับชุมชน และสังคม
ื นว่าการดํ าเนินธุรกิจด ้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซอส
ื ัตย์ โปร่งใส ไม่คอร์รัปชัน และ
ด ้วยความเช อมั
่
ี
ปฏิบัตต
ิ อ
่ ผู ้มีสวนได ้เสยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียม และก ้าวเดินไปข ้างหน ้าเคียงข ้างไปด ้วยกันกับชุมชน
ั ติสข
และสงั คมอย่างสน
ุ จะเป็ นรากฐานทีมันคงสูเ่ ป้ าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยังยืน ดังจะเห็น
เป็ นทีประจักษ์ จากการได ้รับประกาศเกียรติคุณและรางวัลต่างๆ ด ้านการกํากับดูแลกิจการทีดี ได ้แก่
การประเมินผลการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจํ าปี 2562 ทีระดับ “ดีเลิศ”
การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2562 คะแนนเต็มร ้อยละ 100 ได ้รับการจัด
ื ้นยังยืน ประจําปี 2562 รางวัลต ้นแบบองค์กรทียังยืน ประเภท “Rising Star Sustainability
ให ้อยูใ่ นรายชอหุ
Awards” ประจําปี 2562 รางวัลเกียรติคณ
ุ ด ้านการเปิ ดเผยข ้อมูลความยังยืน ประจําปี 2562 รางวัลบูธยอดเยียม
ในการนํ าเสนอข ้อมูลและบริการแก่ผู ้เข ้าชมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City
กรุงเทพมหานคร 2019 และรางวัลอาคารโดดเด่นด ้านความปลอดภัย ประจําปี 2562 ระดับ “Platinum”
บริษัทฯ ดํ าเนินธุรกิจตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัต ต
ิ ามนโยบาย CAC โดยมีการ
ถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัตไิ ปยังบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และคูค
่ ้า โดยสรุปดังนี
5

1) กําหนดให ้บริษัท ย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ ้นมากกว่าร ้อยละ 50 และมีอํานาจ
่ เดียวกับบริษัทฯ
ในการควบคุม ดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน CAC เชน
และสําหรับบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และการร่วมค ้า ทีบริษัทฯ ถือหุ ้นน ้อยกว่าร ้อยละ 50 และ
ื
ไม่ม ีอํ านาจควบคุม ดํ าเนินการโดยการส อสารและนํ
าเสนอนโยบายและแนวปฏิบั ต ด
ิ ั งกล่าวไปยั ง
บริษัทนั นๆ ผ่านทางผู ้แทนของบริษัทฯ ทีเข ้าไปทําหน ้าทีเป็ นกรรมการ หรือผู ้บริหารในบริษัทนั นๆ
2) ขยายผลนโยบายและแนวปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน CAC ในหลายๆ มิต ิ ไปยัง
ี กลุ่มอืน เชน
่ การบรรจุเงือนไขและข ้อกํ าหนดต่างๆ ไว ้ในข ้อกําหนดและขอบเขตการจ ้าง
ผู ้มีสว่ นได ้เสย
(Term of Reference: TOR) กับคูค
่ ้าทุกราย เป็ นต ้น
จากการดําเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนืองและจริงจัง บริษัทฯ ได ้รั บการรับรองการต่ออายุ
ิ แนวร่วมปฏิบัตข
สมาชก
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริต (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption: CAC) อีก 3 ปี นั บตังแต่วน
ั ที 4 กุมภาพันธ์ 2562
จากความสํ าเร็ จดังกล่าว สง่ ผลให ้ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ในปี 2562 มีกําไรเป็ นจํานวน 5,963.28 ล ้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้นเท่ากับ 4.11 บาท
โดยเมือเดือนกันยายน 2562 บริษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2562 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 1.15 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 1,667.50 ล ้านบาท
ี รี อมบรรจุข ้อมูลรายงานประจําปี 2562 ซงรวมข
ึ
บริษัทฯ ได ้จัดสง่ QR Code และซด
้อมูล
ื เช ญ
ิ ประชุม ฉบับ นี ตามส งที
ิ ส ่งมาด ้วย 2
งบการเงิน ประจํ าปี 2562 ให ้แก่ผู ้ถือ หุ ้นพร ้อมหนั งส อ
หากผู ้ถือหุ ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจํ าปี 2562 ทีจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียด
ิ สง่ มาด ้วย 9 ใสซ
่ องบริการไปรษณียธ
ิ สง่ มาด ้วย 11
ในแบบแจ ้งความจํ านงตามสงที
์ ุรกิจตอบรับ ตามสงที
หรือสง่ ทางโทรสารทีหมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9515–9517 หรือทางอีเมล ar@ratch.co.th
เพือบริษัทฯ จะได ้จัดสง่ ให ้ท่านทางไปรษณียต
์ อ
่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการฯ: คณะกรรมการฯ เสนอผู ้ถือหุ ้นเพือรับทราบรายงานประจําปี ของ
คณะกรรมการฯ เกียวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี ทผ่
ี านมาและกิจการทีจะกระทําต่อไปในภายหน ้าดังกล่าว
ี งลงคะแนนเพือลงมติ
ระเบียบวาระนี ไม่มก
ี ารออกเสย
ี า
ระเบียบวาระที 3 พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและบ ัญชก
ํ ไรขาดทุนประจําปี
ิ ด ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2562
สนสุ
ี ําไรขาดทุนประจําปี
รายละเอียด: คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชก
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซงได
ึ
สนสุ
้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนายไวโรจน์ จินดามณีพท
ิ ักษ์
ึ นผู ้สอบบัญช ี
ผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาตเลขที 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จํากัด ซงเป็
ของบริษัทฯ และได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล ้ว โดยมี
ิ สง่ มาด ้วย 2
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ตามสงที
ความเห็นของคณะกรรมการฯ: ผู ้ถือหุ ้นสมควรพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน
ี ํ าไรขาดทุนประจํ าปี 2562 ซงได
ึ
ี ส
และบั ญชก
้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู ้สอบบัญช อ
ิ ระ
และได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล ้ว ดังกล่าว
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น
มติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้นตามระเบียบวาระนี ให ้ถือคะแนนเสย
ึ
ี งลงคะแนน ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
ซงมาประชุ
มและออกเสย
ระเบียบวาระที 4 พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรประจําปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียด: คณะกรรมการฯ ได ้พิจารณาตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งพระราชบัญญัต ิ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 43 ทีกําหนดให ้บริษัทฯ
ต ้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงไว ้เป็ นทุนสํารองไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของกําไรประจําปี หักด ้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครังที
5/2550 เมือวันที 28 พฤษภาคม 2550 กําหนดจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 ของกําไร
ตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอืนๆ อย่างไรก็ตาม
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การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต ้องขึนอยูก
่ ับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด ้วย โดยทีผลการดํ าเนินงาน
ประจํ าปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรเป็ นจํานวน 5,963.28 ล ้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้น
เท่ากับ 4.11 บาท และบริษัท ฯ มีก ระแสเงินสดเพีย งพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได ้ รวมทั งบริษัท ฯ
ได ้พิจ ารณาถึง เงิน ลงทุน ในโครงการต่า งๆ แล ้ว จึง เห็ น สมควรเสนอทีประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น
พิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงาน
ตังแต่วน
ั ที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 ดังนี
1. ทุนสํารองตามกฎหมาย: ไม่จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเติมเนืองจากบริษัทฯ
ํ
ึ ากับร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ได ้จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายรวมเป็ นจํานวน 1,450 ล ้านบาท ซงเท่
ของบริษัทฯ แล ้วตังแต่ปี 2549
2. เงินปั นผลแก่ผู ้ถือหุ ้น: จ่ายเงินปั นผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
ิ
วันที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ ้นละ 2.40 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสน
จํานวน 3,480 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 58.36 ของกําไรตามงบการเงินรวม และเมือหักเงินปั นผลระหว่างกาล
ึ ดเป็ นเงินปั นผลจ่าย
สําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 1.15 บาท ซงคิ
จํานวน 1,667.50 ล ้านบาท ทีได ้จ่ายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นแล ้วเมือวันที 20 กันยายน 2562 จะคงเหลือเงินปั นผล
ทีจะจ่ายสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 1.25 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่าย
จํานวน 1,812.50 ล ้านบาท ทังนี ข ้อมูลการจ่ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกับปี ทผ่
ี านมา สรุปดังนี

กําไร
จํานวนหุ ้น
เงินปั นผลจ่าย
ิ
เงินปั นผลจ่ายทังสน
อัตราเงินปั นผลต่อกําไร

(ล ้านบาท)
(ล ้านหุ ้น)
(บาทต่อหุ ้น)
(ล ้านบาท)
(ร ้อยละ)

ปี 2562

ปี 2561

5,963.28
1,450
2.40
3,480
58.36

5,587.60
1,450
2.40
3,480
62.28

ี ภาษี
เงินปั นผลทีจ่ายในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ ้นในงวดนี จะจ่ายจากกําไรสะสมสว่ นทีเสย
ึ ้ถือหุ ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดาสามารถนํ าไปเครดิตภาษี ได ้ทังจํานวน
เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลในอัตราร ้อยละ 20 ซงผู
ตามอัตราทีระบุข ้างต ้น
ื ้ถือหุ ้นทีมีสท
ิ ธิรับเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการ
ในการนี บริษัทฯ กําหนดรายชอผู
งวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ในวันพฤหัสบดีท ี 5 มีนาคม 2563 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันพฤหัสบดีท ี 23 เมษายน 2563
ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การจ่ายเงินปั นผลตามทีเสนอเป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลทีกํ าหนดไว ้ของบริษัทฯ และคณะกรรมการฯ ได ้คํ านึงถึงผลการดํ าเนินงานและ
กระแสเงินสด ตลอดจนพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษั ทฯ อย่างรอบคอบแล ้ว ผู ้ถือหุ ้น
จึงสมควรพิจารณาอนุ มัต ก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลดั งกล่าว โดยไม่จั ดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเติม
ิ
เนืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั งสนเป็
นจํานวน 1,450 ล ้านบาท
ึ
ซงเท่ากับร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล ้ว
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น
มติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้นตามระเบียบวาระนี ให ้ถือคะแนนเสย
ึ
ี งลงคะแนน ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
ซงมาประชุ
มและออกเสย
ทั งนี ส ิท ธิใ นการรั บ เงิน ปั นผลดั ง กล่ า วยั ง มีค วามไม่ แ น่ น อนจนกว่ า จะได ้รั บ
การอนุมัตจิ ากทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563
ี ละกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบ ัญช ี
ระเบียบวาระที 5 พิจารณาแต่งตงผู
ั ส
้ อบบ ัญชแ
รายละเอียด: ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120
ี ละกําหนดจํ านวนเงินค่าสอบบัญช ี
กําหนดให ้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี แต่งตังผู ้สอบบัญชแ
ของบริษัททุกปี นัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได ้ให ้ความเห็นชอบให ้จ ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
ึ นผู ้สอบบัญชข
ี องบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2562 เป็ นผู ้สอบบัญชข
ี องบริษัทฯ
สอบบัญช ี จํากัด ซงเป็
และบริษัทย่อย ประจําปี 2563 เนืองจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จํากัด มีผลงานด ้าน
การตรวจสอบ การจัดทํารายงาน และการประสานงานในปี ทผ่
ี านมาอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจ รวมทังผู ้สอบบัญช ี
ี ส
และทีมงานมีความเข ้าใจในภาระหน ้าทีในฐานะผู ้สอบบัญชอ
ิ ระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน
ตรวจสอบ และมีข ้อเสนอแนะ ข ้อพึงปฏิบัตเิ พือให ้ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัตด
ิ ้านบัญช ี
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ี รัี บรองทัวไป นอกจากนี ผู ้สอบบัญชแ
ี ละทีมงานยังได ้มีการประชุม
เป็ นไปโดยถูกต ้องตามมาตรฐานการบัญชท
ี องบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนเข ้าชแจงผลการสอบทาน
ี
ร่วมกับผู ้บริหารและหน่วยงานบัญชข
การตรวจสอบงบการเงินต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํ า ทุกไตรมาส รวมทั งมีการประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มฝ
ี ่ ายบริหารฯ เป็ นประจําทุกปี
คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ ้าง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จํากัด และแต่งตังนายไวโรจน์ จินดามณีพท
ิ ักษ์ (ผู ้สอบบัญช ี
รับอนุญาตเลขที 3565) หรือ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู ้สอบบัญชรี ับอนุ ญาตเลขที 6333)
หรือ นายณั ฐพงศ ์ ตันติจัตตานนท์ (ผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาตเลขที 8829) โดยกําหนดให ้ผู ้สอบบัญช ี
รับอนุ ญาตคนใดคนหนึง เป็ นผู ้ทํ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
ในกรณีทผู
ี ้สอบบัญชรี ับอนุญาตดังกล่าวข ้างต ้นไม่สามารถปฏิบัตงิ านได ้ ให ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญช ี จํ ากัด จัดหาผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาตอืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จํากัด
ทีได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัตงิ านแทนได ้ และกําหนดค่าธรรมเนียม
ี องบริษัทฯ ประจํ าปี 2563 เป็ นเงินจํ านวน 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ าย Out-ofในการสอบบัญช ข
Pocket ตามจํานวนเงินทีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 45,000 บาท) ทังนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิมขึนจากปี 2562
จํานวน 300,000 บาท เนืองจากปริมาณงานทีเพิมมากขึน
ี ังกล่าวได ้รับการแต่งตังเป็ นผู ้สอบบัญชป
ี ระจําปี 2563 ของบริษัทย่อย
ผู ้สอบบัญชด
ของบริษัทฯ ได ้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุร ี จํ ากั ด บริษัท ราชบุรพ
ี ลังงาน จํ ากัด บริษัท อาร์เอช
ั
ั จํากัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วส
อินเตอร์เนชนแนล
คอร์ปอเรชน
ิ จํากัด บริษัท ราชบุร ี อัลลายแอนซ ์ จํากัด
บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด บริษัท อาร์อโี ซลาร์ 1 จํากัด บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิง จํากัด บริษัท
หินกองเพาเวอร์ จํากัด และบริษัท ราช โคเจนเนอเรชัน จํ ากัด ทังนี ไม่รวมบริษัท ซเี อ็นไบโอแมส จํากัด
ึ ร่ ะหว่างการชําระบัญชเี พือเลิกกิจการ
บริษัท พีบไี บโอแมส จํากัด และบริษัท แอลพีไบโอแมส จํากัด ซงอยู
ี
โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชประจํ าปี 2563 ทีจะได ้รับจากบริษัทย่อยดังกล่าวรวมกับทีได ้รั บ
ิ านวน 3,620,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ าย Out-of-Pocket ตามจํานวนเงิน
จากบริษัทฯ รวมเป็ นเงินทังสนจํ
ทีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 135,000 บาท)
ี ั ง กล่า วจะเป็ นผู ้ลงนามสอบทานหรือ ตรวจสอบและแสดง
ทั งนี ผู ้สอบบั ญ ช ด
ี ามรายชอที
ื เสนอมานัน
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นปี ทีส ี และผู ้สอบบัญชต
ไม่ ม ีความสั มพั นธ์หรือส ่ว นได ้เส ีย กั บ บริษั ทฯ บริษั ทย่อ ย ผู ้บริห าร ผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ หรือ ผู ้ที
เกียวข ้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัตห
ิ น ้าทีอย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงไม่มผ
ี ู ้สอบบัญช ี
ี องบริษัทฯ มาแล ้วเกินกว่าระยะเวลาทีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัต ิ
คนใดทีปฏิบัตห
ิ น ้าทีตรวจสอบบัญชข
ตามประกาศทีเกียวข ้องกําหนด
นอกจากนี บริษั ทฯ ได ้มีก ารจ า้ งกิจ การทีเกียวข ้องกั บ สํ า นั ก งานสอบบั ญ ช ี
ี ังกัด เป็ นทีปรึก ษา ในปี 2562 เพือวัต ถุป ระสงค์เฉพาะ ซ งบริ
ึ
ทีผู ้สอบบัญช ส
ษัท ฯ ได ้บันทึกเป็ น
ค่าใชจ่้ ายทางบัญชใี นระหว่างปี เป็ นจํานวน 5,060,430 บาท ทังนี การจ ้างกิจการทีเกียวข ้องกับสํานั กงาน
ี ผู
ี ังกัดในการให ้บริการอืนนอกเหนือจากงานสอบบัญชน
ี ั น ไม่กอ
สอบบัญชท
ี ้สอบบัญชส
่ ให ้เกิดการขัดกัน
ึ
ในด ้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มก
ี ารตรวจสอบงานของตัวเอง ซงจะไม่
ทําให ้
ี าดความเป็ นอิสระและขาดความเป็ นกลางในการปฏิบัตงิ านสอบบัญช ี
ผู ้สอบบัญชข
ี ละการกําหนดอัตรา
ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การคัดเลือกผู ้สอบบัญชแ
ี
ค่าธรรมเนี ย มในการสอบบั ญช ได ้ผ่ านการพิจ ารณากลั นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการฯ แล ้ว โดยได ้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกียวกับความรู ้ความสามารถของทีมผู ้สอบบัญช ี
ผลการปฏิบัตงิ านทีผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญช ี
ี นใดทีปฏิบัตห
ี องบริษัทฯ
รวมถึงความเป็ นอิสระในการปฏิบัตงิ าน และไม่มผ
ี ู ้สอบบัญชค
ิ น ้าทีตรวจสอบบัญชข
มาแล ้วเกินกว่าระยะเวลาทีหลั ก เกณฑ์ต ามประกาศสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรั พ ย์และ
ี ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ท ีเกียวข ้องกํ า หนด ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรพิจารณาอนุ มัต ก
ิ ารแต่งตั งผู ้สอบบั ญช แ
ี ามทีเสนอดังกล่าว
กําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชต
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น
มติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้นตามระเบียบวาระนี ให ้ถือคะแนนเสย
ึ
ี งลงคะแนน ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
ซงมาประชุ
มและออกเสย
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ระเบียบวาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
รายละเอียด: คณะกรรมการฯ ได ้พิจารณาข ้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกํ าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และได ้พิจารณากลันกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์
การกํ าหนดค่าตอบแทนสําหรั บกรรมการของบริษัทฯ และระดั บความรั บผิดชอบทีได ้รั บมอบหมาย
การเปรียบเทียบกับระดับทีปฏิบัตอ
ิ ยูใ่ นธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทังการสร ้างแรงจูงใจ
ต่อบุคลากรทีมีคณ
ุ วุฒ ิ ความรู ้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทเหมาะสมที
ี
สามารถเอือประโยชน์
ต่อความสํ าเร็ จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ แล ้ว จึงเสนอทีประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณา
่ เดียวก ับปี ก่อน ทีได ้รับอนุมัตจิ าก
อนุมัตก
ิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการในอ ัตราและหล ักเกณฑ์เชน
ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นแล ้ว โดยเป็นอ ัตราทีเปรียบเทียบได้ก ับระด ับทีปฏิบ ัติอยูใ่ นกลุม
่ ธุรกิจประเภท
และขนาดเดียวก ัน ดังนี
1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2562 สาํ หรับคณะกรรมการฯ ดังนี
(1) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัส 1,500,000 บาท
(2) กรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท
(3) ชว่ งเวลาใดหากดํ ารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการ
บริษัทย่อยมากกว่าหนึงบริษัท ให ้ได ้รับโบนัสจากบริษัททีจัดสรรโบนัสมากกว่าสําหรับระยะเวลานั น
(4) โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให ้จัดสรรตามระยะเวลาทีดํารงตําแหน่ง และตาม
การเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการทีเข ้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร ้อยละ 75
ขึนไป จะได ้รับโบนัสเต็มจํานวนตามทีบริษัทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรรโบนั สคราวนั นๆ สว่ นกรรมการ
ั สว่ นการเข ้าประชุม
ทีเข ้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น ้อยกว่าร ้อยละ 75 จะได ้รับโบนั สตามสด
(5) ฝ่ ายบริหารฯ ทีเป็ นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได ้รับโบนัสในฐานะกรรมการ
ทั งนี โบนั ส จ่า ยสํ า หรั บ คณะกรรมการบริษั ทฯ ดั ง กล่า ว รวมเป็ นเงิน ประมาณ
13.369 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละประมาณ 0.22 ของกําไรตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
2. กําหนดค่าตอบแทนประจํ าสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
่ เดียวก ับปี ก่อนทีได ้รับอนุมัตจิ ากทีประชุมผู ้ถือหุ ้นแล ้ว ดังนี
ในปี 2563 ตามอ ัตราและหล ักเกณฑ์เชน
2.1 ค่า ตอบแทนประจํ า สํ า หรับ คณะกรรมการบริษั ท ฯ กํ า หนดให ้จ่า ย
เป็ นรายเดือน แบ่งเป็ น สว่ นทีจ่ายคงทีร ้อยละ 75 และสว่ นทีจ่ายเมือเข ้าร่วมการประชุมร ้อยละ 25
โดยประธานกรรมการให ้ได ้รับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการให ้ได ้รับในอัตรา 40,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย กําหนดให ้จ่ายเป็ นรายครัง
เมือเข ้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการให ้ได ้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการให ้ได ้รับในอัตรา
24,000 บาท ทังนี คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด ้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากร
ี คณะกรรมการกลันกรองการลงทุน และ
บุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสยง
ึ หน ้าทีทีได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซงมี
บริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2562 หน ้าที 76 - 79
ฝ่ ายบริหารฯ ทีเป็ นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได ้รับค่าตอบแทนประจําในฐานะกรรมการ
ผลประโยชน์อน:
ื กรรมการไม่ได ้รับค่าตอบแทนในลักษณะอืน
ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได ้มีการดํ าเนินการตามกระบวนการกลั นกรองโดยคณะกรรมการ
ึ
ทรั พยากรบุคคลและกํ าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯ แล ้ว ซ งได
้พิจารณาตามนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจน
คํานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ ้วน ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัตก
ิ ําหนดค่าตอบแทน
กรรมการตามทีเสนอดังกล่าว
ี งไม่น ้อยกว่าสองในสาม
มติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้นตามระเบียบวาระนี ให ้ถือคะแนนเสย
ี งทั งหมดของผู ้ถือหุ ้นซงมาประชุ
ึ
ึ นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัต ิ
ของจํ านวนเสย
ม ซงเป็
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
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ระเบียบวาระที 7 พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที
ั
ออกตามวาระ
รายละเอียด: ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 มีกรรมการทีครบกําหนด
ึ
ต ้องออกจากตํ าแหน่งตามวาระรวม 4 คน ซงเท่
ากับอัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
ตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 17 ได ้แก่
(1) นางสาวนั นธิกา ทังสุพานิช
กรรมการ
(2) นายชาติชาย
โรจนรัตนางกูร กรรมการอิสระ
(3) นายสมบูรณ์
หน่อแก ้ว
กรรมการอิสระ
ั
(4) นายรัตนชย
นามวงศ ์
กรรมการอิสระ
ในระหว่างวันที 1 กันยายน 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได ้ประกาศ
ิ ให ้ผู ้ถือหุ ้น
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข ้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชญ
ื คคลทีเห็นว่ามีคณ
เสนอรายชอบุ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือรับการเลือกตังเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน ้า และ
ื คคลเป็ นกรรมการ
เมือครบกําหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นรายใดเสนอชอบุ
คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และขอเสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาเลือกตังกรรมการ
แทนกรรมการทีครบกําหนดต ้องออกจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี
(1) นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
กรรมการ
ดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง
(2) นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร กรรมการอิสระ ดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง
(3) นายสมบูรณ์
หน่อแก ้ว
กรรมการอิสระ ดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง
(4) นายเกรียงไกร รักษ์กล
ุ ชน
กรรมการอิสระ
ทังนี การเลือกตังกรรมการแทนผู ้ทีออกจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ให ้มีผล
ตังแต่วน
ั ถัดจากวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 เป็ นต ้นไป
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
ึ
และกํ าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซ งได
้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัต ิ
ึ ษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์
ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒท
ิ างการศก
ี ทีสามารถ
การทํ างานในธุรกิจทีเกียวข ้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชพ
เอือประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถชว่ ยพัฒนาบริษัทฯ ได ้ รวมถึงผลการปฏิบัตงิ านในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ ในชว่ งทีผ่านมา สําหรับกรรมการอิสระนั น ได ้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระ
ึ
ั พันธ์ทางธุรกิจ
ทีบริษัทฯ กําหนดขึนซงสอดคล
้องกับข ้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล รวมทังความสม
ทีมีนัยสําคัญทีอาจมีผลทําให ้ไม่สามารถทําหน ้าทีหรือให ้ความเห็นได ้อย่างอิสระ
ื
สําหรั บข ้อมูลทีเกียวข ้องของผู ้ทีได ้รั บการเสนอชอเป็
นกรรมการ รวมทังนิยาม
ิ สง่ มาด ้วย 4
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสงที
ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การคัดเลือกกรรมการได ้ดําเนินการตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ึ
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซงได
้พิจารณาคุณสมบัตท
ิ เหมาะสม
ี
และเป็ นประโยชน์แก่กจ
ิ การของกลุม
่ บริษัทฯ
อย่างครบถ ้วนแล ้ว โดยกรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัตส
ิ อดคล ้องตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ึ
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซงสามารถทํ
าหน ้าทีและให ้ความเห็นได ้อย่างเป็ นอิสระ
ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนผู ้ทีออกตามวาระตามทีเสนอดังกล่าว
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น
มติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้นตามระเบียบวาระนี ให ้ถือคะแนนเสย
ึ
ี งลงคะแนน ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
ซงมาประชุ
มและออกเสย
ระเบียบวาระที 8

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)

อนึง ในระหว่างวันที 1 กัน ยายน 2562 ถึง วัน ที 31 ธั น วาคม 2562 บริษั ทฯ
ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอเรืองเพือคณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นคราวนี ปรากฏว่าไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นรายใดเสนอเรืองบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ี ง
ในกรณีท ีผู ้ถือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุคคลอืนให ้เข ้าประชุมและออกเสย
ื
ื
ในทีประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข ้อความและลงลายมือชอในหนั งสอมอบฉั นทะแบบใดแบบหนึง
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ิ ส ่งมาด ้วย 6 พร ้อมแนบหลักฐานประกอบตามทีกํ าหนดในสงที
ิ สง่ มาด ้วย 7 และโปรดสง่ หนั งส อ
ื
ตามสงที
มอบฉั นทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน ้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ได ้จัดซองบริการไปรษณียธ
์ รุ กิจตอบรั บ
ิ สง่ มาด ้วย 11 หรือนํ าไปแสดงแก่เจ ้าหน ้าที ณ จุดตรวจเอกสาร
มาเพืออํานวยความสะดวกด ้วยแล ้วตามสงที
ก่อนเริมการประชุมในวันประชุมเพือความเรียบร ้อยในการเตรียมการประชุม นอกจากนีบริษัทฯ ได ้กําหนด
ื
รายชอกรรมการอิ
สระ และกรรมการผู ้จัดการใหญ่เพือผู ้ถือหุ ้นสามารถเลือกมอบฉั นทะได ้ โดยได ้
ื
ี /สว่ นได ้เสย
ี พิเศษในระเบียบวาระทีเสนอ
แสดงข ้อมูล ชอ อายุ ทีอยู่ และการมี/ไม่มส
ี ว่ นได ้เสย
ิ สง่ มาด ้วย 8 แล ้ว
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นคราวนีตามสงที
เพือความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได ้จัดทํ า
ิ ส ่งมาด ้วย 3 ซงมี
ึ บาร์โค ้ดระบุรายละเอียดเฉพาะ
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข ้าร่วมการประชุมตามสงที
ของผู ้ถือหุ ้นแต่ละราย จึงขอความกรุณาจากผู ้เข ้าประชุมทังทีเป็ นผู ้ถือหุ ้นทีเข ้าประชุมด ้วยตนเอง
และผู ้ทีรับ มอบฉั นทะ โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมด ังกล่าวมาแสดง
ทีจุดลงทะเบียนด้วย
สําหรับผู ้ถือหุ ้นทีประสงค์จะสอบถามหรือขอข ้อมูลเพิมเติมในเรืองทีได ้บรรจุไว ้
ในระเบียบวาระการประชุมข ้างต ้น และ/หรือ เสนอแนะข ้อคิดเห็นอืนใดทีเป็ นประโยชน์ตอ
่ การดําเนินธุรกิจ
ของบริษั ทฯ สามารถส ่งคํ าถาม และ/หรือ ข ้อคิด เห็ น เป็ นการล่ว งหน า้ มายั ง บริษั ทฯ หรือ ส ่ง เป็ น
์ ี CS@ratch.co.th หรือ ติด ต่อ เลขานุ ก ารบริษั ทตามทีอยู่ข ้างท ้ายนี
จดหมายอิเ ล็ ก ทรอนิก ส ท
ี
เพือบริษัทฯ จะได ้ชแจงหรื
อให ้ข ้อมูลเพิมเติมในทีประชุมต่อไป
ในการประชุมครังนี บริษัทฯ ได ้จั ดของว่างและเครืองดืมไว ้รับรองผู ้ถือหุ ้นหรือ
ผู ้รับมอบฉั นทะ เฉพาะทีมาเข ้าร่วมการประชุม
ิ ท่านผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีท ี
จึงขอเรียนเชญ
9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องเวิลด์บอลรูม ชัน 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที 999/99 ถนนพระรามที 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โดยบริษัทฯ จะเริมเปิ ดร ับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตงแต่
ั
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทังนี
ื
คณะกรรมการฯ ได ้มีม ติกําหนดให ้ผู ้ถือ หุ ้นทีมีช ออยู
่ในทะเบีย นผู ้ถือ หุ ้นและจํานวนหุ ้นทีถือ อยู่
ิ ธิเข ้าร่วมประชุมและออกเสย
ี งลงคะแนนในการประชุม
ณ วันพฤหัสบดีท ี 5 มีนาคม 2563 เป็ นผู ้มีสท
ิ ธิรับเงินปั นผลตามมติทประชุ
สามัญผู ้ถือหุ ้นและมีสท
ี
มคราวนี
ขอแสดงความนับถือ
ั
โดยคําสงคณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

(นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ)
กรรมการผู ้จัดการใหญ่

สํานักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2794 9510
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510
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