เอกสารการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2564
บริษัท ราช กรุป
๊ จํากัด (มหาชน)
ว ันจ ันทร์ท ี 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ั 23
ณ ห ้องเวิลด์บอลรูม ชน
ั
็ นเตอร์ เซ็นทร ัลเวิลด์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนเซ
เลขที 999/99 ถนนพระรามที 1 เขตปทุมว ัน กรุงเทพมหานคร

เปิ ดร ับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.
เพือความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
ึ มพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีลงทะเบียนในว ันประชุมด้วย
ซงพิ

บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวปฏิบต
ั ิ
เกียวกับการจัดการประชุมภายใต ้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ื
ของโรคติดเชอไวรั
สโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

บริษั ทฯ ไม่ จั ด บู ธ กิจ กรรม และไม่ แ จกของทีระลึก

ทะเบียนเลขที 0107543000031
RATCH 028/2564
12 มีนาคม 2564
เรือง

ิ ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2564
ขอเชญ

เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น

ิ สง่ มาด ้วย 1. สาํ เนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 เมือวันที 10 กรกฎาคม 2563
สงที
2. QR Code รายงานประจําปี และรายงานความยังยืน ประจําปี 2563
3. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข ้าร่วมการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2564
(โปรดนํามาแสดงในว ันประชุมเพือความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
ื
4. ประวัตย
ิ อ
่ และข ้อมูลทีเกียวข ้องของผู ้ได ้รับการเสนอชอเป็
นกรรมการ
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
5. ข ้อบังคับบริษัทฯ ทีเกียวข ้องกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
้ บบ ข.)
ื มอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําให้ใชแ
6. หนังสอ
7. หลักฐานประกอบการเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น วิธก
ี ารมอบฉันทะ
ี งลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
การลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม และการออกเสย
8. กรรมการอิสระ และกรรมการผู ้จัดการใหญ่ทบริ
ี ษัทฯ เสนอเป็ นผู ้รับมอบฉันทะ
9. แบบแจ ้งความจํานงขอรับรายงานประจําปี 2563 รายงานความยังยืน ประจําปี 2563
ื เชญ
ิ ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2564 ทีจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม
และหนั งสอ
10. แผนทีแสดงสถานทีประชุม
11. ซองบริการไปรษณียธ
์ รุ กิจตอบรับ
12. แนวปฏิบัตใิ นการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2564 ภายใต ้สถานการณ์
ื
การแพร่ระบาดของโรคติดเชอไวรั
สโคโรนา 2019 (COVID-19)
13. แบบฟอร์มคําถามล่วงหน ้าสําหรับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2564
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครังที 1/2564 เมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2564
มีมติอนุมัตใิ ห ้จัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2564 ในวันจันทร์ท ี 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ั 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
(เริมเปิ ดร ับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.) ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชน
ั
็
็
และบางกอกคอนเวนชนเซนเตอร์ เซนทร ัลเวิลด์ เลขที 999/99 ถนนพระรามที 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2563
เมือว ันที 10 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด: การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2563 ได ้จัดขึนเมือวันที 10
ึ
กรกฎาคม 2563 ซ งบริ
ษั ทฯ ได ้จั ดทํ าและเผยแพร่ รายงานการประชุมบนเว็ บไซต์ของบริษั ทฯ
ื บอกกล่าวนัดประชุมนีตามสงที
ิ สง่ มาด ้วย 1
(www.ratch.co.th) แล ้ว และได ้จัดสง่ สําเนามาพร ้อมกับหนังสอ
ความเห็ น ของคณะกรรมการฯ: การบันทึก รายงานการประชุม มีค วามถูกต ้อง
และครบถ ้วน ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น
มติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้นตามระเบียบวาระนี ให ้ถือคะแนนเสย
ึ
ี งลงคะแนน ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
ซงมาประชุ
มและออกเสย

1

ระเบียบวาระที 2

ร ับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการฯ เกียวก ับกิจการของบริษ ัทฯ
ในรอบปี ทีผ่านมา และกิจการทีจะกระทําต่อไปในภายหน้า

รายละเอียด: ปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานทีสําคัญตามสัดสว่ นการลงทุน
ทังในธุรกิจด ้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน ธุรกิจเกียวเนือง และธุรกิจอืนๆ ทังทีเดินเครืองและ
ให ้บริการเชงิ พาณิชย์ และทีอยู่ระหว่างการก่อสร ้างและพัฒนา โดยมีกําลังการผลิตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
ิ 8,174.00 เมกะวัตต์ ประกอบด ้วย โรงไฟฟ้ าทีเดินเครือง
ึ นธุรกิจหลัก จากทังในและต่างประเทศ รวมทังสน
ซงเป็
เชงิ พาณิชย์และรับรู ้รายได ้แล ้ว 6,599.89 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้ าทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร ้างและพัฒนา
ึ
1,574.11 เมกะวั ตต์ ซ งในจํ
านวนนี เป็ นกํ าลั งการผลิตทีเข ้าลงทุ นและเดินเครืองเช งิ พาณิ ชย์เพิมเติม
ในระหว่างปี 2563 จํ านวน 160.70 เมกะวั ตต์ ทั งจากการลงทุนผ่านบริษั ทย่อย และการลงทุนทีบริษั ทฯ
เข ้าร่วมทุนทังในประเทศและต่างประเทศ สรุปได ้ดังนี
1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ประกอบด ้วย
ประกอบด ้วย

ิ 6,439.19 เมกะวัตต์
1) โรงไฟฟ้าทีเดินเครืองเชงิ พาณิชย์อยูเ่ ดิม รวมทังสน

(1) โรงไฟฟ้ าในประเทศ ขนาดกําลังการผลิตรวม 4,395.32 เมกะวัตต์
ได ้แก่ โรงไฟฟ้ าราชบุรี โรงไฟฟ้ าราชบุรเี พาเวอร์ โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กราชบุรเี วอลด์ โรงไฟฟ้ า
ั โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ า
ผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กนวนคร โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชน
ั
รายเล็กราชโคเจนเนอเรชน โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต ้า โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
โซล่าเพาเวอร์ โคราช 3, 4 และ 7 โรงไฟฟ้ าพลังงานลมห ้วยบง 2 และ 3 และโรงไฟฟ้ าพลังงานชวี มวล
สงขลาไบโอแมส
(2) โรงไฟฟ้ าในต่างประเทศ ขนาดกําลังการผลิตรวม 2,043.87 เมกะวัตต์
ได ้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา โรงไฟฟ้ าพลั งนํ า-นํ างึม 2 และโรงไฟฟ้ าพลั งนํ า เซเปี ยน-เซนํ าน ้อย
ี และโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วม
ใน สปป.ลาว โรงไฟฟ้ าพลังนํ า อาซาฮาน-1 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซย
โรงไฟฟ้ าพลังงานลม โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และการเสริมการให ้บริการกู ้คืนระบบโรงไฟฟ้ า
ของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จํ ากัด ในเครือรัฐออสเตรเลีย และการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
ผ่านการถือหลักทรัพย์ EDL-Generation Public Company ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว
ิ พาณิชย์ และร ับรู ้
2) โรงไฟฟ้าทีเข้าลงทุน และ/หรือ เดินเครืองเชง
รายได้เพิมเติม ในระหว่างปี 2563 จํานวน 160.70 เมกะวัตต์ ได ้แก่
(1) โครงการโรงไฟฟ้ าถ่ านหิน Thang Long ในสาธารณรั ฐสั งคมนิ ยม
เวียดนาม ขนาดกําลังการผลิต 136.71 เมกะวัตต์ ทีบริษัทฯ เข ้าลงทุนโดยการถือหุ ้นทางอ ้อมผ่าน
ึ นกองทุนเวียดนามทีมุ่งเน ้นลงทุนในธุรกิจด ้านพลังงาน
An Bihn Energy and Infrastructure Fund ซงเป็
และโครงสร ้างพืนฐาน ในสาธารณรัฐสงั คมนิยมเวียดนาม
(2) โครงการโรงไฟฟ้ าผู ผ
้ ลิต ไฟฟ้ ารายเล็ ก นวนคร (ส่ ว นขยาย)
จังหวัดปทุมธานี ขนาดกําลังการผลิต 23.99 เมกะวัตต์
3) โรงไฟฟ้ าทีเข้า ลงทุ น และอยู่ร ะหว่า งการก่อ สร้า งและพ ฒ
ั นา
ิ 1,574.11 เมกะวัตต์ ซงคาดว่
ึ
รวมทังสน
าจะเริมทยอยเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ และสร้างรายได้
ั สว่ นของบริษัทฯ ดังนี
อย่างต่อเนืองตามสด
ปี 2564 จํานวน 4 โครงการ รวม 537.04 เมกะวัตต์ ได ้แก่
(1) โครงการโรงไฟฟ้ าพลั ง งานลม Yandin ในเครือ รั ฐ ออสเตรเลีย
ขนาดกําลังการผลิต 149.94 เมกะวัตต์
(2) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย
ขนาดกําลังการผลิต 226.80 เมกะวัตต์
ี
(3) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซย
ขนาดกําลังการผลิต 145.15 เมกะวัตต์
(4) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Thang Phong ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ขนาดกําลังการผลิต 15.15 เมกะวัตต์

2

ปี 2565 จํานวน 3 โครงการ รวม 311.07 เมกะวัตต์ ได ้แก่
ิ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง
(1) โครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กเน็ กซฟ
จังหวัดระยอง ขนาดกําลังการผลิต 45.08 เมกะวัตต์
ั (สว่ นขยาย)
(2) โครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชน
จังหวัดปทุมธานี ขนาดกําลังการผลิต 29.99 เมกะวัตต์
(3) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ขนาดกําลังการผลิต 236.00 เมกะวัตต์
ปี 2566 ได ้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าอาร์ อี เอ็ น โคราช เอนเนอร์ย ี
ี
จังหวัดนครราชสมา ขนาดกําลังการผลิต 12.00 เมกะวัตต์
ปี 2567 และปี 2568 ได ้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วมหินกอง
จังหวัดราชบุรี ขนาดกําลังการผลิต 714.00 เมกะวัตต์
2. ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน ประกอบด ้วย
1) ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐานทีให้บ ริก ารเช ิง พาณิ ช ย์ และร บ
ั รู ้
รายได้อยูเ่ ดิม ได ้แก่ ธุรกิจผลิตนํ าประปาแสนดิน ใน สปป.ลาว
2) ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐานทีเข้าลงทุน และ/หรือ ให้บริการเชงิ พาณิชย์
และร ับรูร้ ายได้เพิมเติม ในระหว่างปี 2563 ได ้แก่ โครงการโครงข่ายสายใยแก ้วนํ าแสง
3) ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐานทีเข้าลงทุน และทีอยูร
่ ะหว่างการก่อสร้าง
ึ
และพ ัฒนา ซงคาดว่
าจะเริมทยอยให ้บริการเชงิ พาณิชย์ และสร ้างรายได ้อย่างต่อเนืองตามสัดสว่ น
ของบริษัทฯ ดังนี
ปี 2564 ได ้แก่ โครงการโครงข่าย Internet of Things ในประเทศไทย
ปี 2565 จํานวน 2 โครงการ ได ้แก่
(1) โครงการรถไฟฟ้ าสายสเี หลือง (ชว่ งลาดพร ้าว-สําโรง)
ี มพู (ชว่ งแคราย-มีนบุร)ี
(2) โครงการรถไฟฟ้ าสายสช
3. ธุรกิจเกียวเนือง และธุรกิจอืนๆ
ิ พาณิ ชย์ และร บ
ั รู ้
1) ธุ รกิจเกียวเนือง และธุ รกิจอืนๆ ทีให้บริการเช ง
รายได้แล้ว ประกอบด ้วย ภายในประเทศ ได ้แก่ ธุรกิจให ้บริการงานเดินเครืองและบํารุงรักษา ธุรกิจให ้บริการ
่ มอุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้ า และธุรกิจให ้บริการจัดหาเชอเพลิ
ื
ซอ
งชวี มวล และในต่างประเทศ ได ้แก่
ื
ธุรกิจจัดหาเชอเพลิ
งถ่านหิน และธุรกิจให ้บริการจั ดหาบุคลากรด ้านเทคนิคตามสัญญาเดินเครืองและ
บํารุงรักษาโรงไฟฟ้ า ใน สปป.ลาว
2) ธุ รกิจเกียวเนือง และธุ รกิจอืนๆ ทีเข้าลงทุน และคาดว่าจะเริมทยอย
ให้บริการเชงิ พาณิชย์ และร ับรูร้ ายได้เพิมเติม ด ังนี
ื
ื
ปี 2564 ได ้แก่ การเข ้าลงทุนในธุรกิจให ้บริการเชอเพลิ
งการบิน โดยการเข ้าซอ
ื
หุ ้นสามัญบริษัท บริการเชอเพลิ
งการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BAFS”) จากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ั สว่ นร ้อยละ 15.53 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายและเรียกชําระแล ้วทังหมดของ BAFS สง่ ผลให ้บริษัทฯ
ในสด
เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัทดังกล่าว
ื
ปี 2565 ได ้แก่ โครงการผลิต และจํ า หน่ า ยเช อเพลิ
ง ช วี มวลอัดแท่ง
(“Wood Pellet”) ใน สปป.ลาว
นอกจากนี บริษัทฯ ยังมีโครงการต่างๆ ทีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาเข ้าลงทุนเพิมเติม
อีกหลายโครงการ ทังโครงการในธุรกิจผลิตไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน ธุรกิจเกียวเนือง และธุรกิจอืนๆ
เพือให ้การดํ าเนินธุรกิจเป็ นไปตามทิศทาง กลยุทธ์ และเป้ าหมายการเติบโตอย่างยั งยืนต่อไป อาทิ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อน กวางจิ 1 โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และโครงการเอกชนร่วมลงทุนในส่วนการดํ าเนินงานและบํารุงรักษา (O&M) ทางหลวงพิเศษ
ี า และหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็ นต ้น
ระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสม
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สรุปเหตุการณ์สําค ัญอืนๆ ในระหว่างปี 2563 ดังนี
มกราคม
บริษัทฯ ขายหุ ้นสามัญของบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิง จํากัด จํานวน
196,000 หุ ้น หรือคิดเป็ นร ้อยละ 49 ของจํานวนหุ ้นทังหมด ในราคาหุ ้นละ
10 บาท เท่ากับมูลค่าหุ ้นทีตราไว ้ (ราคาพาร์) คิดเป็ นจํ านวนเงิน
1.96 ล ้านบาท ให ้แก่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เมือวันที 3 มกราคม 2563 และต่อมาเมือวันที 29 กันยายน 2563
โครงการได ร้ ั บ ความเห็ นชอบรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
ิ
ส งแวดล
้อม จากสํ านั กนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและ
ิ
ส งแวดล ้อม (“สผ.”) และลงนามสั ญญาสํ าคั ญ ได ้แก่ สั ญญาจ ้าง
ออกแบบวิศวกรรม จั ดหา และก่อสร ้าง และสัญญาบริการซ่อมบํ ารุง
และจัดหาอะไหล่ระยะยาว
บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน)
(“NNCL”) และบริษั ท เอแอลที เทเลคอม จํ ากั ด (มหาชน) (“ALT”)
ลงนามบันทึกข ้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding:
“MOU”) “โครงการ District 9: เขตอุตสาหกรรมดิจท
ิ ัลและชุมชนอัจฉริยะ”
ึ นโครงการศ ก
ึ ษาแนวทางการพั ฒนาเมืองอั จฉริยะ เมือวั นที 8
ซ งเป็
มกราคม 2563 เพือมุ่ งตอบสนองความต ้องการด ้านการผลิต การค ้า
พลังงาน และโทรคมนาคมในยุคดิจท
ิ ัล
ั จํากัด (“RAC”) บริษัทย่อยทางอ ้อม
มีนาคม
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชน
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
ทีบริษัทฯ ถือหุ ้นทังจํานวน ได ้ลงนามสญ
ากับ Infigen
ึ
Energy ซงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย และเป็ นบริษัท
ชันนํ าในการร่วมเปลียนผ่านธุรกิจพลังงานของเครือรัฐออสเตรเลีย
่ ลังงานทดแทน เมือวันที 9 มีนาคม 2563 เพือจําหน่ายไฟฟ้ า
เข ้าสูพ
ั สว่ นร ้อยละ 60 ของพลังงานไฟฟ้ าทีผลิตได ้
ให ้แก่ Infigen Energy ในสด
จากโครงการโรงไฟฟ้ าพลั งงานลม Collector (ขนาดกํ าลั งการผลิต
ื
226.80 เมกะวั ตต์) โดยจะเริมซ อขายไฟฟ้
าตามสัญญาเมือโครงการ
เริมผลิตไฟฟ้ าครังแรก (First Energy Generation) ภายในปี 2563
ั ญาจะสนสุ
ิ ดในวันที 31 ธันวาคม 2573 และต่อมาเมือวันที
และสญ
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
24 มีนาคม 2563 RAC ได ้บรรลุข ้อตกลงสญ
าระยะยาว
ึ นผู ้ค ้าปลีกรายใหญ่ในเครือรัฐออสเตรเลีย
กับ ALDI Foods Pty Ltd ซงเป็
ื
โดยจะรับซอไฟฟ้
าจากโครงการดังกล่าวร ้อยละ 19.40 ของพลังงานไฟฟ้ า
ทีผลิตได ้ เริมตั งแต่โครงการเริมเดินเครืองเช งิ พาณิชย์ตามแผน
ภายในปี 2564 เป็ นระยะเวลา 10 ปี
ื
บริษัทฯ ได ้ลงนามสัญญาซอขายหุ
้นสามัญ NER Singapore Pte. Ltd.
ในสัดส่วนร ้อยละ 49 คิดเป็ นเงิน ประมาณ 21 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ
(เทียบเท่าประมาณ 662 ล ้านบาท) จาก Nexif Energy Thailand B.V.
ผู ้ถือหุ ้นเดิม เมือวันที 12 มีนาคม 2563 เพือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า
ิ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง ต่อมาเมือวันที 21
ผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กเน็ กซฟ
เมษายน 2563 โครงการโรงไฟฟ้ าดังกล่าวประสบความสําเร็จในการเบิก
เงินกู ้งวดแรกจากสถาบันการเงินต่างๆ และเมือวันที 8 พฤษภาคม 2563
ื ษัทร่วมทุนจากเดิม NER Singapore Pte. Ltd. เป็ น Nexif
ได ้เปลียนชอบริ
RATCH Energy Singapore Pte. Ltd.
บริษัทฯ ได ้ลงนามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้นกับ NNCL และบริษัท พีอเี อ
ั
ั สว่ นการถือหุ ้นร ้อยละ 40,
เอ็นคอม อินเตอร์เนชนแนล
จํากัด โดยมีสด
35 และ 25 ตามลํ าดั บ เมือวั นที 27 มีนาคม 2563 เพือร่ วมพั ฒนา
โครงการโรงไฟฟ้ าในจั งหวั ดนครราชส ีมา และต่ อมาเมือวั นที 21
เมษายน 2563 ผู ้ถือหุ ้นทังสามราย ได ้จดทะเบียนจัดตังบริษัทร่วมทุน
“บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ย ี จํากัด” ทุนจดทะเบียน 1 ล ้านบาท
ั
ั จํากัด (“RHIS”)
พฤษภาคม บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชนแนล
(สงิ คโปร์) คอร์ปอเรชน
บริษั ทย่อยทางอ ้อมทีบริษั ทถือหุ ้นทั งจํ านวน ได ้ลงนามสัญญา
ื
ซอขายหุ
้น RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd. (บริษัทในสาธารณรัฐ
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กรกฎาคม

ั สว่ นร ้อยละ 63.8 กับ Asia Investment, Development
สงิ คโปร์) ในสด
and Construction Sole Co., Ltd. ผู ้ถือหุ ้นเดิม (บริษัทใน สปป. ลาว)
ื ้นแล ้วเสร็จ
เมือวันที 22 พฤษภาคม 2563 โดยภายหลังการเข ้าซอหุ
ั
่
จะทํ าให ้บริษั ทฯ มีส ดส วนการถือหุ ้นทางอ ้อมในโครงการโรงไฟฟ้ า
พลั ง งานลม Thanh Phong ในสาธารณรั ฐ สัง คมนิย มเวีย ดนาม
ั สว่ นร ้อยละ 51 ตามเงือนไขบังคับก่อนของสญ
ั ญาซอขายหุ
ื
ในสด
้น
และการอนุมัตจ
ิ ากหน่วยงานรัฐบาลทีเกียวข ้อง
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วส
ิ จํ ากัด (“RL”) เข ้าทํ ารายการทีเกียวโยงกัน
ั
ในการเข า้ ทํ าส ญญาให บ
้ ริ การจั ดหาบุ คลากรเพื อไปปฏิบั ต ิงาน
เดินเครืองและบํ ารุงรั กษาโรงไฟฟ้ าพลั งนํ า นํ าเงียบ 1 ใน สปป.ลาว
ั ญา 36.67 ล ้านบาท
กับ กฟผ. เมือวันที 27 พฤษภาคม 2563 มูลค่าสญ
ระยะเวลา 58 เดือน ตังแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568
เมือวันที 10 มิถุนายน 2563 ศาลจังหวัดนนทบุรี ได ้อ่านคําพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ ภาค 1 คดีแพ่งระหว่างบริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จํากัด
(“โจทก์”) และบริษัทฯ โดยกล่าวหาว่า บริษัทฯ และผู ้บริหารกระทําผิด
ข ้อตกลงในการร่ ว มประกอบกิจ การเพือเข ้าร่ ว มประมู ล โครงการ
ิ ธิไม่สุจริตทีจะไม่ย ืนข ้อเสนอประมูลโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ าโดยใช ส้ ท
ี หายและขาดประโยชน์จากการไม่ได ้รับคัดเลือกการประมูล
ทําให ้โจทก์เสย
ั ้น (ศาลจังหวัดนนทบุร)ี
โดยมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชนต
ทียกฟ้ องโจทก์ ด ้วยเหตุ ท ีบริษั ทฯ บริษั ทย่ อย และผู ้บริหารไม่ ได ้
กระทําละเมิดต่อโจทก์ดังทีโจทก์กล่าวอ ้าง
โรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจี จังหวัดราชบุรี ขนาดกําลังการผลิต 720 เมกะวัตต์
ิ ดสัญญาซอขายไฟฟ้
ื
ได ้สนสุ
า กับ กฟผ. และได ้ยุตก
ิ ารเดินเครือง
เพือจ่ายไฟฟ้ าเข ้าระบบตังแต่วันที 30 มิถน
ุ ายน 2563
บริษั ท อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน จํ ากัด (“RHIC”)
จดทะเบียนเพิมทุนจํานวน 15,000 ล ้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่
จํ านวน 1,500 ล ้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท และเรียกชําระเงินค่าหุ ้น
เพิมทุนงวดแรกแล ้วจํานวน 6,150 ล ้านบาท เพือทําการเพิมทุนต่อไปยัง
ี ส) คอร์ปอเรชัน จํ ากั ด
บริษั ท อาร์เอช อินเตอร์เนชั นแนล (มอริเช ย
(“RHIM”) และ RHIS (บริษั ทย่อยทางตรงและทางอ ้อมของ RHIC)
เป็ นเงินจํ านวน 200.20 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ และ 200 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ
ตามลําดับ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อมาเมือวันที 5 พฤศจิกายน 2563
RHIC ได ้เรี ยกชํ าระค่ าหุ น
้ เพิมทุ นงวดที 2 จํ านวน 2,130 ล า้ นบาท
เพือทําการเพิมทุนต่อไปยัง RHIM และ RHIS อีกบริษัทละ 70 ล ้านเหรียญ
สหรัฐฯ และเมือวันที 19 มกราคม 2564 ได ้เรียกชําระค่าหุ ้นเพิมทุน
งวดที 3 จํานวน 705 ล ้านบาท เพือทําการเพิมทุนต่อไปยัง RHIM และ
้
RHIS อีก บริษั ทละ 23 ล ้านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพื อนํ า ไปใช ลงทุ
น
โครงการต่างๆ ในต่างประเทศ รวมถึง ชําระคืนเงินกู ้ยืมระยะสัน และ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของแต่ละบริษัท สําหรับค่าหุ ้นสว่ นทีเหลือ
บริษัทย่อยทังสามจะเรียกชําระเพิมเติมตามความจํ าเป็ นในการลงทุน
ในโครงการต่างๆ ในอนาคตต่อไป
RHIS ได ้ลงนามสัญญาหลัก (Definitive Agreement) ทีเกียวข ้องกับ
การเป็ นหุ น
้ ส่ ว นกั บ Geleximco Group Joint Stock Company
(“Geleximco”) ภายหลังจากบรรลุเงือนไขบังคับก่อนทีระบุในสัญญานี
RHIS กั บ Geleximco จ ะ ร่ ว ม ล ง ทุ น ใ น An Binh Energy and
ึ นกองทุนเวียดนามทีมุง่ เน ้นลงทุน
Infrastructure Fund (“ABEIF”) ซงเป็
ในธุรกิจด ้านพลังงานและโครงสร ้างพืนฐานในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ทีรวมถึงแต่ ไม่ จํ ากั ดเฉพาะโครงการพลั งความร ้อนและ
โครงการพลังงานทดแทน แต่ยังรวมถึงโครงการทีมีศักยภาพต่างๆ
ได ้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิน ขนาดกําลังการผลิต 1,200 เมกะวัตต์
อยูร่ ะหว่างการเริมพัฒนาโครงการ ตังอยูท
่ างตอนกลางของสาธารณรัฐ
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สงิ หาคม

กันยายน

สั ง คมนิย มเวีย ดนาม โครงการโรงไฟฟ้ าถ่า นหิน Thang Long
ขนาดกําลังการผลิต 620 เมกะวัตต์ เดินเครืองเชงิ พาณิชย์แล ้ว ตังอยู่
ทางตอนเหนื อ ของสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม โครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังนํ า ขนาดกําลังการผลิต 150 เมกะวัตต์ ตังอยูท
่ างตอนเหนือ
ของสาธารณรัฐสงั คมนิยมเวียดนาม อยูร่ ะหว่างเริมพัฒนาโครงการ และ
โครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิน ขนาดกําลังการผลิต 650 เมกะวัตต์ ตังอยู่
ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขณะนีอยูร่ ะหว่าง
พัฒนาโครงการ เป็ นต ้น ทั งนี บริษั ทฯ และ Geleximco จะถือหุ ้น
ั สว่ นร ้อยละ 49 และ 51 ของทุนจดทะเบียน (Charter Capital)
ในสด
ของกองทุน ABEIF ตามลําดับ โดยมูลค่าการลงทุนของ RHIS ประมาณ
78.5 ล ้านเหรียญสหรั ฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,500 ล ้านบาท และ
ต่อมาเมือวั นที 18 ส งิ หาคม 2563 กองทุน ABEIF ได ้ลงทุนครั งแรก
ในภาคการผลิ ต ไฟฟ้ า (Power Sector) โดยเข า้ ถื อ หุ น
้ ทางอ อ
้ ม
ในสัดสว่ นร ้อยละ 45 คิดเป็ นเงินลงทุนจํ านวน 3,601,004,640,000 ดอง
เวียดนาม (หรือเทียบเท่าจํานวน 4,920 ล ้านบาท) ในโครงการโรงไฟฟ้ า
ึ นเครืองเชงิ พาณิชย์แล ้ว
ถ่านหิน Thang Long ซงเดิ
ึ ษัทถือหุ ้น
บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จํากัด (“SIC”) บริษัทย่อยซงบริ
ั สว่ นร ้อยละ 51 และ 49 ตามลําดับ ได ้เพิมทุนจดทะเบียน
ร่วมกับ ALT ในสด
จํ านวน 549,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่ 54,900,000 หุ ้น
ั สว่ นของบริษัทฯ 27,999,000 หุ ้น หรือ
มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท (คิดเป็ นสด
คิดเป็ นเงิน 279,990,000 บาท) เมือวันที 3 สงิ หาคม 2563 และภายหลัง
การเพิมทุนแล ้วเสร็ จ จะทํ าให ้มีทุนจดทะเบียนรวม 550,000,000 บาท
ึ
ซงการเพิ
มทุนจดทะเบียนในครังนีมีวัตถุประสงค์หลัก เพือนํ าเงินไป
ื
เข ้าซ อโครงข่
ายสายใยแก ้วนํ าแสง จํ านวน 2 โครงการ จาก ALT ได ้แก่
โครงข่ายสายใยแก ้วนํ าแสงตามแนวทางรถไฟและทางหลวง และโครงการ
ื
ท่อร ้อยสายสอสารใต
้ดินผ่านท่อใต ้ดินของการไฟฟ้ านครหลวงบนถนน
้
3 เส นทางหลั
ก ได ้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน-ประดิพั ทธ์ และ
ิ โครงการ”)
ถนนพญาไท (รวมเรียกทั ง 2 โครงการว่า “ทรั พย์ส น
ิ 530,868,730 บาท (รวมภาษี มล
รวมมูลค่าทังสน
ู ค่าเพิม) สําหรับเงิน
้ อเป็ นเงิ นทุ น
ส่ วนที เหลื อจากการซ ือทรั พย์ ส ินดั งกล่ าวจะใช เพื
หมุนเวียนของ SIC ต่อไป และเมือวันที 24 กันยายน 2563 ผู ้ร่วมทุน
ทังสาม ได ้ลงนามบันทึกข ้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ว่าด ้วยการนํ า
โครงข่ ายโทรคมนาคมและพื นทีในการติดตั งอุ ป กรณ์ โ ครงข่ า ย
โทรคมนาคมของ กฟผ. ทีมีอยู่ในปั จจุบันและในอนาคตมาให ้บริการ
้
ิ ธิภาพสูงสุด โดยพร ้อมให ้บริการลูกค ้า
และใชงานร่
วมกันให ้เกิดประสท
ตังแต่วันที 15 กันยายน 2563
บริษัท ราช โคเจนเนอเรชัน จํ ากัด ได ้รับความเห็นชอบจาก กฟผ.
ให ้ขยายกําลังการผลิตไฟฟ้ าประมาณ 30 เมกะวัตต์ และกําลังการผลิตไอนํ า
ประมาณ 5.46 ตั นต่ อชั วโมง เพื อจํ าหน่ ายให ้แก่ ลู กค ้าอุ ตสาหกรรม
ึ
้ น
ดังกล่าวเพิมเติมแล ้ว เมือวันที 4 สงิ หาคม 2563 ซงการลงทุ
นจะใชเงิ
ประมาณ 1,600 ล า้ นบาท กํ าหนดเริมงานก่ อสร า้ งประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 และคาดว่าจะเดินเครืองเชงิ พาณิชย์ประมาณเดือน
กรกฎาคม 2565
บริษัทฯ ลงนามสัญญาความร่วมมือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อน
กวางจิ 1 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับบริษัท กฟผ. อินเตอร์
เนชั นแนล จํ ากั ด (“EGATi”) และบริษั ท ผลิตไฟฟ้ า จํ ากั ด (มหาชน)
(“EGCO”) โดยมีสั ดส่วนการถือหุ ้นร ้อยละ 30, 40 และ 30 ตามลํ าดั บ
เมือวันที 16 กันยายน 2563
RL ร่วมกับบริษัท บุรรี ัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จํากัด (“BGE”) ประเทศไทย
และ SIPHANDONE BOLAVEN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
(“SPD”) ใน สปป.ลาว ได ้จดทะเบียนจั ดตั งบริษั ทร่วมทุนในสัดส่วน
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ร ้อยละ 25, 65 และ 10 ตามลําดับ เมือวันที 21 กันยายน 2563 เพือพัฒนา
ื
โครงการผลิตและจํ าหน่ ายเช อเพลิ
งชวี มวลอัดแท่ง (“Wood Pellet”)
ขนาดกําลังการผลิตประมาณ 60,000 ตันต่อปี ใน สปป.ลาว
ิ ทางปั ญญาและการค ้า
เมือวันที 30 กันยายน 2563 ศาลทรัพย์สน
ระหว่างประเทศกลาง ได ้มีคําพิพากษาในคดีแพ่ง ระหว่างบริษัท
ึ
ไทยลาวลิกไนท์ จํ ากัด (“โจทก์”) และบริษัทฯ ซงโจทก์
ได ้ยืนฟ้ อง
กล่าวหาว่า บริษัทฯ ละเมิดความลับทางการค ้าของโจทก์ในการดําเนิน
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนหงสา ใน สปป.ลาว โดยมีคําพิพากษา
ิ ดสภาพ
ยกฟ้ อง โดยให ้เหตุผลว่า ข ้อมูลทีโจทก์กล่าวอ ้างได ้สนสุ
การเป็ นความลับทางการค ้าไปแล ้ว โจทก์จงึ ไม่มส
ี ถานะเป็ นเจ ้าของ
ความลับทางการค ้าในข ้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทฯ จึงไม่มภ
ี าระ
ั ้นต่อไป
ความรับผิดตามข ้อพิพาททางกฎหมายสําหรับคดีในศาลชนต
RL ได ้ลงนามในบั นทึกข ้อตกลงความร่ วมมือ (Memorandum of
ตุลาคม
ิ ทีปรึกษาและการค ้า จํ ากัด
Understanding: “MOU”) กับบริษัท สักสด
และรัฐบาล สปป.ลาว เมือวันที 26 ตุลาคม 2563 เพือสํารวจทีดิน
ึ ษาความเป็ นไปได ้ในการปลูกไม ้อุตสาหกรรม ประเภทไม ้กระถิน
และศก
ณรงค์ และไม ้โตเร็ว สําหรับก่อสร ้างโรงงาน Wood Pellet เขตเมืองตะโอ ้ย
ึ ษา
เมืองสะหม ้วย แขวงสาละวัน ใน สปป.ลาว โดยจะนํ าผลการศก
้
ดั งกล่ าวไปใช ประโยชน์
ในการยืนขอสั มปทานโครงการปลู กไม ้
อุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป
RL เข ้าทํารายการทีเกียวโยงกัน ในการเข ้าทําสัญญา Operation and
Maintenance Services for Hongsa Mine Mouth Power Project in
LAO PDR เพือส่งบุ คลากรไปปฏิบั ต งิ านเดินเครืองและบํ ารุ งรั กษา
โรงไฟฟ้ าพลั งความร ้อนหงสา ใน สปป.ลาว กับ กฟผ. เมือวั นที 28
ตุลาคม 2563 มูลค่าสัญญา 168.11 ล ้านบาท ระยะเวลา 36 เดือน
ตังแต่วันที 1 พฤศจิกายน 2563
โรงไฟฟ้ าผู ผ
้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็ กนวนคร (ส่วนขยาย) ได ้เดินเครื อง
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
เชงิ พาณิชย์ และเริมรับรู ้รายได ้ตามสญ
าแล ้ว เมือวันที
31 ตุลาคม 2563 สง่ ผลให ้โรงไฟฟ้ าของบริษัท ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํากัด
มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้ าสุทธิรวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ และไอนํ า
ั
รวมประมาณ 40 ตันต่อชวโมง
(รวมกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้ าทีมีอยูเ่ ดิมแล ้ว)
ิ
พฤศจิกายน บริษั ทฯ ออกหุ ้นกู ้เพืออนุ รั กษ์ ส งแวดล
้อม ครังที 1/2563 จํ านวน
8,000 ล ้านบาท (ภายใต ้โครงการหุ ้นกู ้ของบริษั ท ปี พ.ศ. 2563
วงเงิน 15,000 ล ้านบาท) เมือวันที 4 พฤศจิกายน 2563 โดยการออกหุ ้นกู ้
ดังกล่าวได ้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เมือวันที 21 ตุลาคม 2563
ธันวาคม
RHIS ลงนามสั ญญาความร่ วมมื อเพื อพั ฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับ
ึ
Nexif Energy Pte. Ltd. เมือวั นที 4 ธันวาคม 2563 ซ งภายหลั
ง
การพั ฒนาโครงการ และได ้รั บใบอนุ ญาตต่ างๆ ทีเกียวข ้อง จะมี
ั สว่ นการร่วมทุนอยูท
สด
่ รี ้อยละ 50:50
ื ้นสามัญ
บริษัทฯ เข ้าร่วมการประมูลและเป็ นผู ้ชนะการประมูลซอหุ
ื
บริษัท บริการเชอเพลิ
งการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BAFS”)
ั สว่ นร ้อยละ 15.53 ของหุ ้นทีออก
จํานวน 98,983,125 หุ ้น หรือคิดเป็ นสด
และชําระแล ้วทังหมดของบริษัทดังกล่าว จากบริษัท การบินไทย จํากัด
ิ
(มหาชน) ในราคาหุ ้นละ 27.40 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงินทังสน
2,712,137,625 บาท เมือวั นที 19 ธั นวาคม 2563 ต่อมาได ้ลงนาม
ื
ในสัญญาซอขายหุ
้นกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เมือวันทึ
29 ธันวาคม 2563 และรับโอนหุ ้น พร ้อมชําระเงินค่าหุ ้นดังกล่าวแล ้วเสร็จ
เมือวันที 19 มกราคม 2564 ส่งผลให ้บริษั ทฯ ขยายการลงทุนไปยั ง
ื
ธุรกิจให ้บริการเชอเพลิ
งการบินเป็ นครังแรก
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เพือเป้ าหมายการเป็ นบริษัทชันนํ าด ้านพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน
ํ
ี แปซฟ
ิ ิ ก บริษัทฯ ยังคงมุง่ มันขยายการเติบโตสูค
่ วามยังยืน
ทีให ้ความสาคัญกับการสร ้างมูลค่าในภูมภ
ิ าคเอเชย
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 ปโภคพืนฐานและอืนๆ
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 20 ตามสัดสว่ นการลงทุนของบริษัทฯ แสวงหาพันธมิตรเพือขยายโอกาสในการลงทุน
และพัฒนาธุรกิจ ทังด ้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน ธุรกิจเกียวเนือง และธุรกิจอืนๆ ทังในตลาดเดิม
และตลาดใหม่ เพือเสริมสร ้างศักยภาพ และความแข็งแกร่งด ้านขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
ิ กับความท ้าทายและสภาวะวิกฤตต่างๆ ในปั จจุบัน
ให ้มากยิงขึนอย่างต่อเนือง แม ้ต ้องเผชญ
ิ ทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงให ้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ การดูแล
ด ้านการบริหารสน
ิ ธิภาพของเครืองจักรอุปกรณ์ และพัฒนานวัตกรรมทีเกียวข ้องกับการดําเนินธุรกิจ
บํารุงรักษา ปรับปรุงประสท
ของบริษั ทฯ ทั งธุรกิจโรงไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ปโภคพืนฐาน ธุรกิจเกียวเนือง และธุรกิจอืนๆ ทีเกียวข ้อง
ิ ธิภาพ รักษาความพร ้อมจ่ายกระแสไฟฟ้ าได ้ตามสญ
ั ญา
เพือให ้สามารถเพิมกําลังการผลิตได ้อย่างเต็มประสท
ื
ื
้
ซอขายไฟฟ้
า ควบคุมต ้นทุนค่าเชอเพลิ
งการผลิต การใชประโยชน์
รว่ มกันของอุปกรณ์โรงไฟฟ้ าในกลุม
่ บริษัทฯ
และต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ เพือสร ้างประโยชน์องค์รวมในธุรกิจ หรือการบริหารจัดการในด ้านอืนๆ
ทีเกียวข ้อง ตลอดจนเสริมสร ้างความมันคงของระบบไฟฟ้ า และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในภาพรวม
ึ งหนึ
ิ
ของประเทศ ซ งส
งทีสะท ้อนถึงการส่งเสริมการพั ฒนานวั ตกรรมอย่างต่อเนือง ได ้แก่ รางวัล
“Best Innovative Company Awards” จากงาน SET Award 2020 จากผลงานการพัฒนา “ระบบผลิตไฟฟ้ า
และไอนํ า (Cogeneration) ทีมีการทํ างานร่ วมกั นระหว่ างเครืองกั งหั นแก๊ ส เครื องกั งหั นไอนํ า และ
ิ ธิภาพและความยืดหยุน
เครืองยนต์แก๊ส เพือเพิมประสท
่ ในการผลิตสูง”
ด ้านการบริหารการเงิน บริษัทฯ มุ่งเน ้นความเพียงพอของเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง
และการดํารงอัตราสว่ นทางการเงินทีสําคัญให ้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม เพือรองรับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยังยืน
ี
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยให ้ความสําคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสยงทางการเงิ
น และ
ึ งหนึ
ิ
การบริหารเงินลงทุน ซงส
งทีสะท ้อนให ้เห็นถึงสถานะการเงินทีแข็งแกร่ง ได ้แก่ การได ้รับการประกาศ
ื อของบริษัทฯ ดังนี 1) TRIS Rating ทีระดับ AAA แนวโน ้มอันดับเครดิต “Stable”
อันดับเครดิตความน่าเชอถื
หรือ “คงที” 2) Moody’s Investors Service ทีระดั บ Baa1 แนวโน ม
้ อั นดั บเครดิต “Stable” หรือ “คงที”
และ 3) S&P Global Ratings ทีระดับ BBB+ แนวโน ้มอันดับเครดิต “Negative” เนืองจากการคาดการณ์
ิ ทางการเงินเพิมขึนมาอยูท
จะมีการลงทุนเพิมสูงขึนในอีก 3-5 ปี ข ้างหน ้า จึงอาจทําให ้อัตราสว่ นหนีสน
่ ี
ึ มจากทีคาดการณ์ไว ้เดิมทีประมาณ 2.5-2.7 เท่า นอกจากนี
ประมาณ 3.1-3.5 เท่าในอีก 2 ปี ข ้างหน ้า ซงเพิ
บริษั ทยั งได ้รั บรางวั ล “Deal of the Year” และรางวั ล “Environmental, Social and Governance Bond
(ESG Bond) ภาคเอกชน” จากงาน Best Bond Award 2020 รวมทั งได ้รั บรางวั ล “Best Local Currency
ิ
Green Bond” ระดับภูมภ
ิ าค จากการระดมทุนโดยการออกหุ ้นกู ้เพืออนุรักษ์ สงแวดล
้อมครังแรกของบริษัท
งาน The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards 2020 อีกด ้วย
ิ ธิภาพ
ด ้านการบริหารองค์กร บริษัทฯ ตระหนั กดีวา่ การบริหารจัดการเพือพัฒนาประสท
ภายในองค์กรให ้แข็งแกร่ง เป็ นหัวใจหลักในการเสริมสร ้างสมรรถนะทีจํ าเป็ นขององค์กรทีจะชว่ ยเพิม
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิงการเตรียมความพร ้อมด ้านบุคลากร
ให ้เท่าทันต่อการเปลียนแปลงไปสูโ่ ลกยุคดิจท
ิ ัลและรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต การบริหารจัดการ
องค์กรให ้สามารถรั บมือกั บอิทธิพลจากการเปลียนแปลงเทคโนโลยีท ีรวดเร็ ว เพือเป็ นแรงกระตุ ้นและ
่ วามสําเร็จอย่างยังยืนตามทิศทางธุรกิจ วิสย
ั ทัศน์องค์กร
ขับเคลือนองค์กรท่ามกลางภาวะวิกฤตต่างๆ ให ้ไปสูค
ิ
และประโยชน์โดยภาพรวมต่อประเทศในทุกมิต ิ ทังมิตเิ ศรษฐกิจ มิตส
ิ งั คม และมิตส
ิ งแวดล
้อม
การกํ ากั บดู แลกิจการทีดี บริษั ทฯ ยั งคงสานต่ อเจตนารมณ์ ในการดํ าเนินธุ รกิจ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยยึดมันและให ้ความสําคัญในการสร ้างคุณค่ากิจการเพือการเติบโต
ิ
อย่างยังยืน ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงั คมและสงแวดล
้อม สร ้างภาพลักษณ์ทดี
ี ยืนหยัด
ื นว่า การดํ าเนินธุรกิจด ้วยความมีคุณธรรม
ทีจะเป็ นเพือนบ ้านทีดีกั บชุมชนและสั งคม ด ้วยความเช อมั
ื ัตย์ โปร่งใส ไม่คอร์รัปชน
ั และปฏิบัตต
ี ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียม และ
จริยธรรม ซอส
ิ อ
่ ผู ้มีสว่ นได ้เสย
ั ติสข
ก ้าวเดินไปข ้างหน ้าเคียงข ้างไปด ้วยกันกับชุมชนและสงั คมอย่างสน
ุ จะเป็ นรากฐานทีมันคงทีจะก ้าวไปสู่
เป้ าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยังยืน ดังจะเห็นเป็ นทีประจักษ์ ได ้จากประกาศเกียรติคณ
ุ และ
รางวัลต่างๆ ด ้านการกํากับดูแลกิจการทีดีทบริ
ี ษัทได ้รับ ได ้แก่ การประเมินผลการกํากับดูแลกิจการทีดี
ี น (ASEAN CG Scorecard) ระดับ “ดีเยียม” ติดต่อกัน 6 ปี การประเมินผล
ของบริษัทจดทะเบียนในอาเซย
การสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ทีระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 13 ปี การประเมินคุณภาพการ
จัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น คะแนนเต็มร ้อยละ 100 ต่อเนือง รางวัล Sustainability Disclosure Award 2020
ื ้นยั งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment
และได ้รั บการคั ดเลือกและประกาศให ้อยู่ในรายช อหุ
(“THSI”) ติดต่อกันเป็ นปี ที 6 รางวั ล Best Innovative Company Awards และรางวั ล ASEAN Building
Fire Safety Awards 2020 เป็ นต ้น
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บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัตต
ิ ามนโยบาย CAC โดยมี
ี
การถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัตไิ ปยังบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน คูค
่ ้า และผู ้มีสว่ นได ้เสย
โดยสรุปดังนี
1) กํา หนดให ้บริษั ท ย่อ ยทีบริษั ท ฯ ถือ หุ ้นมากกว่า ร ้อยละ 50 และมีอํา นาจ
่ เดียวกับบริษั ทฯ
ในการควบคุม ดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัต ต
ิ ามมาตรฐาน CAC เชน
และสําหรับบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และการร่วมค ้า ทีบริษัทฯ ถือหุ ้นน ้อยกว่าร ้อยละ 50 และ
ื
ไม่มอ
ี ํานาจควบคุม ดําเนินการโดยการสอสาร
นํ าเสนอนโยบาย และแนวปฏิบัตด
ิ ังกล่าวไปยังบริษัทนั นๆ
ผ่านทางผู ้แทนของบริษัทฯ ทีเข ้าไปทําหน ้าทีเป็ นกรรมการ หรือผู ้บริหารในบริษัทนันๆ
ี
2) ขยายผลนโยบายและแนวปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน CAC ในหลายๆ มิต ิ ไปยังผู ้มีสว่ นได ้เสย
กลุ่ มอืน เช่น การบรรจุ เงือนไขและข ้อกํ าหนดต่ างๆ ไว ้ในข ้อกํ าหนดและขอบเขตการจ ้าง (Term of
Reference: “TOR”) กับคูค
่ ้าทุกราย เป็ นต ้น
จากการดําเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนืองและจริงจัง บริษัทฯ ได ้รับการรับรองการต่ออายุ
ิ แนวร่วมปฏิบัตข
สมาชก
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริต (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption: “CAC”) อีก 3 ปี นั บตังแต่วันที 4 กุมภาพันธ์ 2562 และ
ิ CAC ครังที 3 ซงจะหมดอายุ
ึ
ขณะนีอยูร่ ะหว่างขันตอนการเตรียมความพร ้อมในการต่ออายุสมาชก
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
สําหรับผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2563
มีกํ าไรจํ านวน 6,286.68 ล ้านบาท คิดเป็ นกํ าไรต่ อหุ ้นเท่ากั บ 4.34 บาท หรือสูงกว่ากํ าไรปี ทีผ่ านมา
คิดเป็ นร ้อยละ 5.42 และบริษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2563 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 1.15 บาท คิดเป็ นเงินจํ านวน 1,667.50 ล ้านบาท ไปแล ้ว
เมือวันที 23 กันยายน 2563
บริษั ทฯ ได ้จั ด ส่ง รายงานประจํ า ปี 2563 (รวมข ้อมูล งบการเงินประจํ าปี ) และ
ึ ้ถือหุ ้นสามารถดาวน์ โหลดรายงาน
รายงานความยั งยืน ประจํ า ปี 2563 ไว ้ในรู ปแบบ QR Code ซ งผู
ื เชญ
ิ ประชุมครังนีในรูปแบบดิจท
ิ สง่ มาด ้วย 2 หรือ
ประจํ าปี รายงานความยังยืน และหนั งสอ
ิ ัล ตามสงที
ื
หากผู ้ถือหุ ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจํ าปี 2563 รายงานความยังยืนประจํ าปี 2563 และหนั งสอ
ิ ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2564 ทีจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบแจ ้ง
เชญ
ิ สง่ มาด ้วย 9 บรรจุซองบริการไปรษณียธ์ รุ กิจตอบรับ ตามสงที
ิ สง่ มาด ้วย 11 หรือสง่ ทาง
ความจํานง ตามสงที
โทรสารทีหมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9515–9517 หรือทางอีเมล ar@ratch.co.th เพือบริษัทฯ จะได ้จัดสง่
ให ้ท่านทางไปรษณียต
์ อ
่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการฯ: คณะกรรมการฯ เสนอผู ้ถือหุ ้นเพือรับทราบรายงานประจํ าปี
ของคณะกรรมการฯ เกียวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี ทีผ่านมา และกิจการทีจะกระทําต่อไปในภายหน ้า
ดังกล่าว
ี งลงคะแนนเพือลงมติ
ระเบียบวาระนี ไม่มก
ี ารออกเสย
ระเบียบวาระที 3

ี ําไรขาดทุนประจําปี
พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและบ ัญชก
ิ ด ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2563
สนสุ

ี ําไรขาดทุนประจําปี
รายละเอียด: คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชก
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ซงได
ึ
สนสุ
้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนายไวโรจน์ จินดามณีพท
ิ ักษ์
ึ นผู ้สอบบัญช ี
ผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาตเลขที 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จํากัด ซงเป็
ของบริษัทฯ และได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล ้ว โดยมีรายละเอียด
ิ สง่ มาด ้วย 2
ปรากฏในรายงานประจําปี 2563 ตามสงที
ความเห็นของคณะกรรมการฯ: ผู ้ถือหุ ้นสมควรพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน
ี
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ซงได
ึ
และบัญชกําไรขาดทุนประจําปี สนสุ
้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ี ส
ผู ้สอบบัญชอ
ิ ระและได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล ้ว ดังกล่าว
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น
มติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้นตามระเบียบวาระนี ให ้ถือคะแนนเสย
ึ
ี
ซงมาประชุมและออกเสยงลงคะแนน ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
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พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรประจําปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด: คณะกรรมการฯ ได ้พิจารณาตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งพระราชบั ญญัต ิ
บริษัทมหาชนจํ ากัด 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 ของกําไรตามงบการเงินรวม
หลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอืนๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวจะต ้องขึนอยูก
่ บ
ั กระแสเงินสดของบริษัทฯ ด ้วย โดยทีผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีกําไรเป็ นจํานวน 6,286.68 ล ้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้นเท่ากับ 4.34 บาท และบริษัทฯ
มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได ้ รวมทัง บริษัทฯ ได ้พิจารณาถึงเงินลงทุนในโครงการต่างๆ แล ้ว
จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 ดังนี
1. ทุนสํารองตามกฎหมาย: ไม่จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเติมเนืองจากบริษัทฯ
ึ ากับร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ได ้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็ นจํานวน 1,450 ล ้านบาท ซงเท่
ของบริษัทฯ แล ้วตังแต่ปี 2549
2. เงินปั นผลแก่ผู ้ถือหุ ้น: จ่ายเงินปั นผลประจําปี สาํ หรับผลการดําเนินงานตังแต่
ิ
วันที 1 มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ ้นละ 2.40 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสน
จํานวน 3,480 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 55.36 ของกําไรตามงบการเงินรวม และเมือหักเงินปั นผลระหว่างกาล
ึ ดเป็ นเงินปั นผลจ่าย
สํ าหรั บผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอั ตราหุ ้นละ 1.15 บาท ซ งคิ
จํานวน 1,667.50 ล ้านบาท ทีได ้จ่ายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นแล ้วเมือวันที 23 กันยายน 2563 จะคงเหลือเงินปั นผล
ทีจะจ่ายสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2563 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 2563
6,286.68
1,450
2.40
3,480
55.36

ปี 2562
5,963.28
1,450
2.40
3,480
58.36

ี ภาษี
เงินปั นผลทีจ่ายในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ ้นในงวดนี จะจ่ายจากกําไรสะสมสว่ นทีเสย
ึ ้ถือหุ ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดาสามารถนํ าไปเครดิตภาษี ได ้ทังจํานวน
ิ ค
ุ คลในอัตราร ้อยละ 20 ซงผู
เงินได ้นิตบ
ตามอัตราทีระบุข ้างต ้น
ื ้ถือ หุ ้นทีมีส ท
ิ ธิรั บ เงิน ปั น ผลสํ า หรั บ ผลประกอบการ
บริษั ทฯ กํ า หนดรายช อผู
งวด 6 เดือนหลังของปี 2563 ในวันพุธที 3 มีนาคม 2564 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ท ี
23 เมษายน 2564
ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การจ่ายเงินปั นผลตามทีเสนอเป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลทีกําหนดไว ้ของบริษัทฯ และคณะกรรมการฯ ได ้คํานึงถึงผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด
การลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
อย่างรอบคอบแล ้ว ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว โดยไม่จัดสรรทุนสํารอง
ิ นจํ า นวน
ตามกฎหมายเพิมเติม เนืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทังสนเป็
ึ ากับร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล ้ว
1,450 ล ้านบาท ซงเท่
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น
มติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้นตามระเบียบวาระนี ให ้ถือคะแนนเสย
ึ
ี งลงคะแนน ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
ซงมาประชุ
มและออกเสย
ิ ธิใ นการรั บ เงิน ปั นผลดั ง กล่ า วยั ง มีค วามไม่ แ น่ น อนจนกว่ า จะได ้รั บ
ทั งนี ส ท
การอนุมัตจ
ิ ากทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2564
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พิจารณาแต่งตงผู
ั ส
้ อบบ ัญช ี และกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบ ัญช ี

รายละเอียด: ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120
ี ละกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญช ี
กําหนดให ้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี แต่งตังผู ้สอบบัญชแ
ของบริษัททุกปี นัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได ้ให ้ความเห็นชอบให ้จ ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
ึ นผู ้สอบบัญชข
ี องบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2563 เป็ นผู ้สอบบัญชข
ี องบริษัทฯ
สอบบัญช ี จํากัด ซงเป็
และบริษั ทย่อย ประจํ า ปี 2564 เนืองจากบริษั ท เคพีเอ็ม จี ภูม ไิ ชย สอบบัญช ี จํ า กัด มีผ ลงาน
ด ้านการตรวจสอบ การจัดทํารายงาน และการประสานงานในปี ทีผ่านมาอยู่ในระดับทีน่าพอใจ รวมทัง
ี ละทีม งานมีค วามเข ้าใจในภาระหน า้ ทีในฐานะผู ้สอบบั ญ ช อ
ี ส
ผู ้สอบบั ญ ช แ
ิ ระ มีค วามละเอีย ด
รอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีข ้อเสนอแนะ ข ้อพึงปฏิบัต ิ เพือให ้ระบบการควบคุมภายใน
ี รัี บรองทั วไป นอกจากนี
และแนวทางปฏิบัต ด
ิ ้านบัญชเี ป็ นไปโดยถูกต ้องตามมาตรฐานการบั ญชท
ี ละทีมงานยังได ้มีการประชุมร่วมกับผู ้บริหารและหน่วยงานบัญชข
ี องบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ผู ้สอบบัญชแ
ี
ตลอดจนเข ้าชแจงผลการสอบทานการตรวจสอบงบการเงิ
นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํ า
ทุกไตรมาส รวมทัง มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มฝ
ี ่ ายบริหารฯ เป็ นประจําทุกปี
คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ ้าง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จํากัด และแต่งตังนายไวโรจน์ จินดามณีพท
ิ ักษ์ (ผู ้สอบบัญช ี
รับอนุ ญาตเลขที 3565) หรือ นายณั ฐพงศ ์ ตันติจัตตานนท์ (ผู ้สอบบัญชรี ับอนุ ญาตเลขที 8829)
หรือ นางสาวดุษณีย ์ ยิมสุวรรณ (ผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาตเลขที 10235) โดยกําหนดให ้ผู ้สอบบัญช ี
รับอนุ ญาตคนใดคนหนึง เป็ นผู ้ทํ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
ในกรณีทผู
ี ้สอบบัญชรี ับอนุญาตดังกล่าวข ้างต ้นไม่สามารถปฏิบัตงิ านได ้ ให ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญช ี จํากัด จัดหาผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาตอืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญช ี จํากัด
ทีได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัตงิ านแทนได ้ และกําหนดค่าธรรมเนียม
ี องบริษัทฯ ประจําปี 2564 เป็ นเงินจํานวน 1,900,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ าย Out-of-Pocket
ในการสอบบัญชข
ตามจํ านวนเงินทีจ่ ายจริงแต่ ไม่ เกิน 50,000 บาท) ทั งนี ค่ าธรรมเนี ยมดั งกล่ าวเพิมขึนจากปี 2563
จํานวน 400,000 บาท และ Out-of-Pocket เพิมขึนจํานวน 5,000 บาท ตามปริมาณงานทีเพิมขึน
ี ังกล่าวได ้รับการแต่งตังเป็ นผู ้สอบบัญชป
ี ระจําปี 2564 ของบริษัทย่อย
ผู ้สอบบัญชด
ของบริษัทฯ ได ้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํ ากัด บริษัท ราชบุรพ
ี ลังงาน จํ ากัด บริษัท อาร์เอช
ั
ั จํากัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วส
อินเตอร์เนชนแนล
คอร์ปอเรชน
ิ จํากัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ ์ จํากัด
บริษั ท ราช โอแอนด์เอ็ ม จํ ากัด บริษั ท อาร์อ ีโซลาร์ 1 จํ ากั ด และบริษั ท ราช โคเจนเนอเรชัน จํ ากั ด
ี ระจํ าปี 2564 ทีจะได ้รับจากบริษัทย่อยดังกล่าวรวมกับทีได ้รับ
โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชป
ิ านวน 3,930,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ าย Out-of-Pocket ตามจํานวนเงิน
จากบริษัทฯ รวมเป็ นเงินทังสนจํ
ทีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 165,000 บาท) ทังนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิมขึนจากปี 2563 จํานวน 500,000 บาท
และ Out-of-Pocket เพิมขึนจํานวน 30,000 บาท ตามปริมาณงานทีเพิมขึน
ี ั ง กล่า วจะเป็ นผู ล
้ อบบ ญ
ั ชด
้ งนามสอบทานหรือ ตรวจสอบและ
ทั งนี ผู ส
ี ามรายชอ
ื
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นปี ที 5 และผู ้สอบบัญชต
ั
่
ี
ทีเสนอมานั น ไม่มค
ี วามสมพั นธ์หรือส วนได ้เส ยกับบริษั ทฯ บริษัทย่อย ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
หรือผู ้ทีเกียวข ้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัตห
ิ น ้าทีอย่างเป็ นอิสระ
แต่อ ย่า งใด จึง มีค วามเป็ นอิส ระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึง
ี นใดทีปฏิบัตห
ี องบริษัทฯ มาแล ้วเกินกว่าระยะเวลาทีหลักเกณฑ์
ไม่มผ
ี ู ้สอบบัญชค
ิ น ้าทีตรวจสอบบัญชข
และแนวปฏิบัตต
ิ ามประกาศทีเกียวข ้องกําหนด
นอกจากนี บริษั ทฯ ได ้มีก ารจ ้างกิจ การทีเกียวข ้องกั บ สํ า นั ก งานสอบบั ญ ช ี
ึ
ี ัง กัด เป็ นทีปรึก ษาในปี 2563 เพือวัต ถุป ระสงค์เ ฉพาะ ซ งบริ
ษั ท ฯ ได ้บันทึกเป็ น
ทีผู ้สอบบัญ ช ส
ค่าใชจ่้ ายทางบัญชใี นระหว่างปี เป็ นจํ านวน 3,560,978 บาท ทังนี การจ ้างกิจการทีเกียวข ้องกับสํานั กงาน
ี ผู
ี ังกัดในการให ้บริการอืนนอกเหนือจากงานสอบบัญชน
ี ั น ไม่กอ
สอบบัญชท
ี ้สอบบัญชส
่ ให ้เกิดการขัดกัน
ึ
ในด ้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่ม ีการตรวจสอบงานของตั วเอง ซ งจะไม่
ทํ าให ้
ี าดความเป็ นอิสระและขาดความเป็ นกลางในการปฏิบัตงิ านสอบบัญช ี
ผู ้สอบบัญชข
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ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การคัดเลือกผู ้สอบบัญช ี และการกําหนดอัตรา
ค่ าธรรมเนี ยมในการสอบบั ญช ีได ้ผ่ านการพิจารณากลั นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการฯ แล ้ว โดยได ้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกียวกับความรู ้ความสามารถของทีมผู ้สอบบัญช ี
ผลการปฏิบัตงิ านทีผ่านมา ภาระ และปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญช ี
ี นใดทีปฏิบัตห
ี องบริษัทฯ
รวมถึงความเป็ นอิสระในการปฏิบัตงิ าน และไม่มผ
ี ู ้สอบบัญชค
ิ น ้าทีตรวจสอบบัญชข
มาแล ้วเกินกว่าระยะเวลาทีหลักเกณฑ์ตามประกาศสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แ ละ
ตลาดหลั กทรัพย์ทเกี
ี ยวข ้องกําหนด ทั งนี คณะกรรมการบริษั ทฯ จะกํ ากับดูแลผ่านทางคณะกรรมการ
ี ัดทํางบการเงินของบริษัทฯ ให ้แล ้วเสร็จทันตามระยะเวลาทีกฎหมายหรือ
ตรวจสอบ เพือให ้ผู ้สอบบัญชจ
ข ้อกําหนดทีเกียวข ้องกําหนด ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัตก
ิ ารแต่งตังผู ้สอบบัญช ี และกําหนด
ี
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชตามทีเสนอดังกล่าว
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้น
มติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้นตามระเบียบวาระนี ให ้ถือคะแนนเสย
ึ
ี งลงคะแนน ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
ซงมาประชุ
มและออกเสย
ระเบียบวาระที 6

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด: คณะกรรมการฯ ได ้พิจารณาข ้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกํ าหนดค่ าตอบแทนของบริษั ทฯ และได ้พิจารณากลั นกรองอย่ างละเอียดตามหลั กเกณฑ์
การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษั ทฯ และระดับความรับผิดชอบทีได ้รับมอบหมาย
การเปรียบเทียบกับระดับทีปฏิบัตอ
ิ ยูใ่ นธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทัง การสร ้างแรงจูงใจ
ต่อบุคลากรทีมีคณ
ุ วุฒ ิ ความรู ้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทเหมาะสมที
ี
สามารถเอือประโยชน์
ต่อความสําเร็ จในการประกอบกิจการของบริษั ทฯ แล ้ว จึงเสนอทีประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณา
่ เดียวก ับปี ก่อน ทีได ้รับอนุมัตจ
อนุมัตก
ิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการในอ ัตราและหล ักเกณฑ์เชน
ิ าก
ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นแล ้ว โดยเป็นอ ัตราทีเปรียบเทียบได้ก ับระด ับทีปฏิบ ัติอยูใ่ นกลุม
่ ธุรกิจประเภท
และขนาดเดียวก ัน ดังนี
1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2563 สาํ หรับคณะกรรมการฯ ดังนี
(1) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัส 1,500,000 บาท
(2) กรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท
(3) ชว่ งเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการ
บริษัทย่อยมากกว่าหนึงบริษัท ให ้ได ้รับโบนัสจากบริษัททีจัดสรรโบนัสมากกว่าสําหรับระยะเวลานัน
(4) โบนั สกรรมการบริษั ทฯ ให ้จั ดสรรตามระยะเวลาทีดํ ารงตํ าแหน่ ง และ
ตามการเข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ โดยกรรมการทีเข ้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ
ร ้อยละ 75 ขึนไป จะได ้รับโบนั สเต็ มจํ านวนตามทีบริษั ทฯ กํ าหนดสํ าหรั บการจั ดสรรโบนั สคราวนั นๆ
ส่วนกรรมการทีเข ้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ น ้อยกว่าร ้อยละ 75 จะได ้รั บโบนั สตามสัดส่วน
การเข ้าประชุม
(5) ฝ่ ายบริหารฯ ทีเป็ นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได ้รับโบนัสในฐานะกรรมการ
ทังนี โบนั ส จ่า ยสําหรั บคณะกรรมการบริษัทฯ ดั งกล่า ว รวมเป็ นเงินประมาณ
13.444 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละประมาณ 0.21 ของกําไรตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
2. กําหนดค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
่ เดียวก ับปี ก่อนทีได ้รับอนุมัตจ
ในปี 2564 ตามอ ัตราและหล ักเกณฑ์เชน
ิ ากทีประชุมผู ้ถือหุ ้นแล ้ว ดังนี
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 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการกลันกรอง
ี ซงมี
ึ หน ้าทีทีได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
การลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสยง
ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2563 หน ้าที 75 - 78
ฝ่ ายบริหารฯ ทีเป็ นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได ้รับค่าตอบแทนประจําในฐานะกรรมการ
ผลประโยชน์อน:
ื กรรมการไม่ได ้รับค่าตอบแทนในลักษณะอืน
12

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่อย ได ้มีการดําเนินการตามกระบวนการกลันกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
ึ
และกํ าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯ แล ้ว ซ งได
้พิจารณาตามนโยบายการจ่ ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทฯ และเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคํานึงถึง
ความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ ้วน ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรพิจารณาอนุ มัตก
ิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามทีเสนอดังกล่าว
ี งไม่น ้อยกว่าสองในสาม
มติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้นตามระเบียบวาระนี ให ้ถือคะแนนเสย
ี งทังหมดของผู ้ถือหุ ้นซงมาประชุ
ึ
ึ นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัต ิ
ของจํ านวนเสย
ม ซงเป็
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
ระเบียบวาระที 7 พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที
ั
ออกตามวาระ
รายละเอียด: ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2564 มีกรรมการทีครบกําหนด
ึ ากับอัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
ต ้องออกจากตําแหน่งตามวาระรวม 4 คน ซงเท่
ตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 17 ได ้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)

นายสมัคร
นายสุธน
นายณั ฐวุฒ ิ
นายกิจจา

เชาวภานันท์
บุญประสงค์
แจ่มแจ ้ง
ศรีพัฑฒางกุระ

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ในระหว่างวันที 1 กันยายน 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 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 มีมติเห็นชอบตามความเห็ นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกํ าหนดค่าตอบแทนของบริษั ทฯ และขอเสนอทีประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาเลือกตั ง
กรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดต ้องออกจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี
ั
(1) นายรัตนชย
นามวงศ ์
กรรมการอิสระ
(2) นายสุธน
บุญประสงค์
กรรมการ
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง
(3) นายณั ฐวุฒ ิ แจ่มแจ ้ง
กรรมการ
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง
(4) นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการ
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง
ทังนี การเลือกตังกรรมการแทนผู ้ทีออกจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ให ้มีผลตังแต่
วันถัดจากวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2564 เป็ นต ้นไป
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
ึ
และกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซงได
้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัต ิ
ึ ษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์
ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒท
ิ างการศก
ี ทีสามารถ
การทํ างานในธุรกิจทีเกียวข ้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชพ
เอือประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถชว่ ยพัฒนาบริษัทฯ ได ้ รวมถึงผลการปฏิบัตงิ านในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ ในชว่ งทีผ่านมา สําหรับกรรมการอิสระนั น ได ้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระทีบริษัทฯ
ึ
ั พันธ์ทางธุรกิจทีมีนัยสําคัญ
กําหนดขึน ซงสอดคล
้องกับข ้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล รวมทัง ความสม
ทีอาจมีผลทําให ้ไม่สามารถทําหน ้าทีหรือให ้ความเห็นได ้อย่างอิสระด ้วยแล ้ว
ื
สํ าหรั บข ้อมู ลทีเกียวข ้องของผู ้ทีได ้รั บการเสนอช อเป็
นกรรมการ รวมทั ง นิยาม
ิ สง่ มาด ้วย 4
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสงที
ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การคัดเลือกกรรมการได ้ดําเนินการตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ึ
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซงได
้พิจารณาคุณสมบัตท
ิ เหมาะสม
ี
และเป็ นประโยชน์แก่กจ
ิ การของกลุม
่ บริษัทฯ
อย่างครบถ ้วนแล ้ว โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัตส
ิ 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
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