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คําแนะนําการเข้าร่วมประชุม:1. ผู ้ถือหุ ้นทีประสงค์เข ้าร่วมประชุม หรือมอบฉั นทะ โปรดดํ าเนินการตามข ้อปฏิบั ต ิ
ื เล็กทรอนิกส ์ (E-EGM)
การเข ้าร่วมการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2564 ผ่านสออิ
ิ สง่ มาด ้วย 3
ตามสงที
2. เปิ ดระบบลงทะเบียนเข ้าร่วมการประชุมในวันที 21 ตุลาคม 2564 ตั งแต่เวลา 12.00 น.
จนถึงเวลาปิ ดประชุม
ื เล็กทรอนิกสเ์ พียงชอ
่ งทางเดียวเท่านั น
3. การจัดประชุมในครังนี เป็ นการประชุมผ่านสออิ
ื
ทังนี เพือป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชอไวรั
สโคโรนา 2019 (COVID-19)

่ นบุคคล สําหร ับการประชุมวิสาม ัญผูถ
นโยบายคุม
้ ครองข้อมูลสว
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั 1/2564
บริษั ท ราช กรุ๊ ป จํ า กั ด (มหาชน) (“บริษั ทฯ”) ตระหนั กถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
การให ้ความคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายนีอธิบายถึงวิธก
ี ารทีบริษั ทฯ ปฏิบัตต
ิ ่อข ้อมูลส่วนบุคคล
ของผู ้เข ้าร่วมประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2564 ของบริษั ทฯ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา
การใช ้ การเปิ ดเผย รวมถึง สิท ธิต่า งๆ ของเจ ้าของข ้อมูล ส่ว นบุค คล ตามพระราชบั ญ ญั ต ค
ิ ุ ้มครอง
ข ้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษั ท ฯ จึงขอแจ ้งข ้อมูล ดังต่อไปนี ให ้ท่านทราบ เพือเป็ นการปฏิบั ต ิ
ตามกฎหมายดังกล่าว
่ นบุคคลทีมีการเก็บรวบรวม
1. ข้อมูลสว
บริษัทฯ มีความจํ าเป็ นจะต ้องเก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ ้อม ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะข ้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี
่ นบุคคลทวไป
ข้อมูลสว
ั
ได ้แก่ ชือ นามสกุล ทีอยู่ วันเดือนปี เกิด หมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ อาชีพ เลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขทีหนังสือเดินทาง เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี
เลขทะเบียนนิต ิบุ คคล เลขทะเบียนผู ถ้ ือหลั กทรั พ ย์ จํ านวนหุ ้น และข ้อมู ล เกียวกั บการใช ้งานระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต ้น
ข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data) ได ้แก่ เชือชาติ ศาสนา หมู่โลหิต
เนือหา ภาพถ่ายหรือภาพเคลือนไหวจากการบันทึกวีดโิ อ ฯลฯ ทีเกียวข ้องกับการดําเนินกิจกรรมการ
เข ้าร่วมการประชุม
ทั งนี บริษั ทฯ อาจได ้รั บ ข ้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลจากท่ า นโดยตรง ผ่ า นเอกสาร
ลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม หนั งสือมอบฉั นทะ (ถ ้ามี) แบบสอบถามเกียวกับสุขภาพ (ถ ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคลทีท่านยืนประกอบการลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม
และ/หรือ อาจได ้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”)
อนึง เอกสารยืนยันตัวบุคคลทีท่านส่งให ้แก่บริษัทฯ เช่น สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือเอกสารราชการอืนๆ อาจปรากฏข ้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data) ได ้แก่ เชือชาติ
ศาสนา หมูโ่ ลหิต ท่านสามารถปกปิ ดข ้อมูลละเอียดอ่อนก่อนนํ าส่งเอกสารให ้แก่บริษัทฯ ได ้ กรณีทา่ น
ไม่ได ้ปกปิ ดข ้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิ ดข ้อมูลละเอียดอ่อนบนเอกสารทีได ้รับ
โดยไม่ถอ
ื เป็ นการเก็บรวบรวมข ้อมูลละเอียดอ่อนของท่านแต่อย่างใด
่ นบุคคล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลสว
การเก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จะดําเนินการเท่าทีจําเป็ น
ตามวัตถุประสงค์ทระบุ
ี ไว ้โดยแจ ้งชัด ทังนี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลทีได ้รับมาจากแหล่งอืน
ได ้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ TSD เฉพาะในกรณีทมี
ี ความจําเป็ นด ้วยวิธก
ี ารตามทีกฎหมายกําหนด
้ อ
่ นบุคคล
3. ว ัตถุประสงค์ในการรวบรวมจ ัดเก็บหรือใชข
้ มูลสว
บริษั ท ฯ จะจัด เก็บ รวบรวม ใช ้ และเปิ ด เผยข ้อมูล ส่ว นบุค คลของท่า น
ตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2564 รวมถึง การจัดประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น
ครังที 1/2564 ของบริษัทฯ ตามทีกฎหมายกําหนด ทังนี บริษัทฯ จะเก็บ รวบรวม ใช ้ และเปิ ดเผยข ้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน และผู ้ทีท่านกล่าวอ ้างถึง ตามทีพระราชบั ญญั ต ค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ให ้อํานาจในการเก็บรวบรวมได ้ เพือประโยชน์โดยชอบด ้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือ
นิตบ
ิ ค
ุ คลอืน หรือการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายของบริษัทฯ
ทั งนี บริษั ทฯ จะเก็ บ รั ก ษาข ้อมู ล ส่ว นบุ ค คลของท่ า นเป็ นความลั บ ภายใต ้
ข ้อกํ าหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาเท่าทีจํ าเป็ นต ้องใช ้ข ้อมูล เพือให ้เป็ นไปตามวัต ถุประสงค์
ดังกล่าวข ้างต ้น ในการเก็บ รวบรวม ใช ้ และเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคล ซึงได ้ระบุไว ้ในหนั งสือฉบับนี
หรือตามทีกฎหมายกําหนดเท่านัน
ิ ธิของเจ้าของข้อมูลสว
่ นบุคคล
4. สท
เจ ้าของข ้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอเข ้าถึงและขอรับสําเนาข ้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีบริษัทฯ กําหนด โดยแจ ้งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางทีบริษัทฯ กําหนด ซึงจะรวมถึงการขอให ้เปิ ดเผยการได ้มาซึงข ้อมูล
ส่วนบุคคลเท่าทีกฎหมายกําหนดอนุ ญาตให ้กระทํ าได ้ และสามารถขอแก ้ไขหรือเปลียนแปลงข ้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านทีไม่ถูกต ้องตามจริง หรือขอเพิกถอนความยินยอมหรือขอทําลายข ้อมูลส่วนบุคคล
ของตนเองได ้ เว ้นแต่เป็ นกรณีทบริ
ี ษัทฯ ต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีเกียวข ้องในการเก็บรักษาข ้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าว บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจ ้าของข ้อมูลได ้

่ นบุคคล
5. การเปิ ดเผยข้อมูลสว
บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านได ้ หากได ้รับความยินยอมจากท่าน
และ/หรือ จะเปิ ดเผยตามวัตถุประสงค์ทได
ี ้แจ ้งไว ้ หรือวัตถุประสงค์อนที
ื กฎหมายกําหนดให ้กระทํ าได ้เท่านั น
ในกรณีทบริ
ี ษัทฯ เปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านให ้กับบุคคลอืน รวมถึง ผู ้ให ้บริการทีต ้องดําเนินงาน
เกียวข ้องกับข ้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะจัดให ้มีมาตรการทีเหมาะสม เพือคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล
ไว ้เป็ นความลับตามมาตรฐานทีเป็ นทียอมรับในการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลให ้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
นอกจากนี บริษัทฯ จะดูแลให ้ผู ้ปฏิบัตงิ านของบริษัทฯ มิให ้เปิ ดเผย แสดง หรือทําให ้ปรากฏในประการอืนใด
ซึงข ้อมูล ส่ว นบุค คลของท่า นต่อ บุค คลภายนอกหรือ นอกเหนือ จากวัต ถุป ระสงค์ เว ้นแต่เ ป็ นกรณี
ทีกฎหมายกําหนดหรือได ้รับความยินยอมจากเจ ้าของข ้อมูล
่ นบุคคล
6. มาตรการร ักษาความมนคงปลอดภ
ั
ัยในการเก็บร ักษาข้อมูลสว
บริษัทฯ ให ้ความสําคัญต่อการรักษาความมันคงปลอดภัยของข ้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน โดยกําหนดให ้มีมาตรการในการรักษาความมันคงปลอดภัยของข ้อมูลส่วนบุคคลทีเหมาะสม
ิ เหมาะสม
ี
เพือจํ ากัด
และสอดคล ้องตามกฎหมายคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง กําหนดแนวปฏิบัตท
การเข ้าถึงข ้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพือป้ องกันไม่ให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลถูกนํ าไปใช ้ เปิ ดเผย เข ้าถึง
หรือทําลายโดยมิชอบ
่ นบุคคล
7. เจ้าหน้าทีคุม
้ ครองข้อมูลสว
เพื อให เ้ ป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ต ิคุ ้มครองข ้อมู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562
บริษัทฯ ได ้ทํ าการแต่งตังเจ ้าหน ้าทีคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer หรือ DPO)
เพือทําหน ้าทีให ้คําแนะนํ า ตรวจสอบการดําเนินงานเกียวกับการเก็บ รวบรวม การใช ้ หรือการเปิ ดเผย
ข ้อมูลส่วนบุคคล ทังนี บริษัทฯ ได ้จัดทําระเบียบ คําสังให ้ผู ้ทีเกียวข ้องดําเนินการตามทีกําหนดไว ้ด ้วย
่ งทางการติดต่อบริษ ัทฯ
8. ชอ
ในกรณีต ้องการใช ้สิทธิดังกล่าวข ้างต ้น หรือแจ ้งความประสงค์อนใดเกี
ื
ยวกับ
ข ้อมูล ส่ว นบุค คลของท่า น สามารถติด ต่อ ได ้ที: เจ ้าหน ้าทีคุ ้มครองข ้อมูล ส่ว นบุค คลของบริษั ท ฯ
อีเมล: dpo@ratch.co.th
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ทะเบียนเลขที 0107543000031
RATCH 310/2564
29 กันยายน 2564
เรือง

ิ ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2564
ขอเชญ

เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น

ิ สง่ มาด ้วย 1. สาํ เนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2564 เมือวันที 5 เมษายน 2564
สงที
2. กรรมการอิสระทีบริษัทฯ เสนอเป็ นผู ้รับมอบฉั นทะ
3. ข ้อปฏิบัตส
ิ ําหรับการเข ้าร่วมการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2564
ื เล็กทรอนิกส ์ (E-EGM)
ผ่านสออิ
ี งลงคะแนน
4. ข ้อบังคับบริษัทฯ ทีเกียวข ้องกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น และการออกเสย
้ บบ ข.)
ื มอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําให้ใชแ
5. หนังสอ
ึ น
ิ ทรัพย์
6. สารสนเทศเกียวกับการได ้มาซงส
ึ น
ิ ทรัพย์
7. รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได ้มาซงส
8. แบบคําถามล่วงหน ้า
9. ซองบริการไปรษณียต
์ อบรับ
ื
เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอไวรั
สโคโรนา 2019 (COVID-19)
่ าวะปกติ บริษัทฯ จึงมีความห่วงใยต่อสุขภาพ และ
ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนือง และยังไม่กลับสูภ
ความปลอดภัยของผู ้ถือหุ ้น ผู ้เข ้าร่วมประชุม และผู ้มีสว่ นเกียวข ้องในการจัดการประชุมทุกท่าน
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครังที 8/2564 เมือวันที 24 สงิ หาคม 2564 จึงมีมติ
อนุมัตใิ ห ้จัดการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2564 ในวันพฤหัสบดีท ี 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ื เล็ กทรอนิกส ์ (E-EGM) ตามพระราชกํ าหนดว่าด ้วยการประชุม
ในรูปแบบการประชุ มผ่านส ออิ
ื เล็ กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2563 รวมถึง กฎหมาย และข ้อกํ าหนดอืนๆ ทีเกียวข ้อง เพือพิจารณา
ผ่านส ออิ
เรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2564
เมือว ันที 5 เมษายน 2564

รายละเอีย ด: การประชุม สามั ญผู ้ถือหุ ้น ประจํ า ปี 2564 ได ้จั ดขึนเมือวั นที 5
เมษายน 2564 ซ ึงบริษั ทฯ ได จ้ ั ดทํ าและเผยแพร่ รายงานการประชุ มบนเว็ 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
ึ
ี
ซงมาประชุมและออกเสยงลงคะแนน ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (1)
ระเบียบวาระที 2

พิจ ารณาอนุ ม ต
ั ก
ิ ารเข้า ซ ือหุ น
้ สาม ญ
ั ร้อ ยละ 45.515 ใน PT Paiton
ื น
Energy และ Minejesa Capital B.V. และการเข้าซอหุ
้ สาม ัญร้อยละ 65
ใน IPM Asia Pte. Ltd.
รายละเอียด:

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอืน (Holding Company) โดยมุง่ เน ้นไปยัง
ึ
ธุ ร กิจ ผลิต ไฟฟ้ า ซ งเป็
นธุ ร กิจ หลั ก ของกลุ่ ม บริษั ท และมีก ารกระจายความเส ียงไปยั ง ธุ ร กิจ
สาธารณูปโภคพืนฐาน ธุรกิจทีเกียวเนือง และธุรกิจอืน ผ่านการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ของบริษัทฯ ทีมีการลงทุนทังภายในประเทศไทย และการลงทุนในต่างประเทศ โดยปั จจุบันกลุ่มบริษัท
1

มีกําลังการผลิตไฟฟ้ ารวม 8,174.00 เมกะวัตต์ ประกอบไปด ้วย โรงไฟฟ้ าทีดําเนินการเชงิ พาณิชย์แล ้ว
จํานวน 6,599.89 เมกะวัตต์ และโครงการทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร ้างและพัฒนาจํานวน 1,574.11 เมกะวัตต์
เพือให ้บริษัทฯ ยังคงอยูใ่ นกลุม
่ ผู ้นํ าในการผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ าในประเทศไทยต่อไป
บริษัทฯ จึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าทีให ้ผลตอบแทนทีดีตลอดมา
โดยมีเป้ าหมายทีจะเพิมกําลังการผลิตไฟฟ้ าเป็ น 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ทังนี ในปั จจุบัน บริษัทฯ
ให ้ความสํ าคั ญกั บการลงทุ นในโรงไฟฟ้ าหลั กขนาดใหญ่ ท ีเดินเครืองเช งิ พาณิชย์และรั บรู ้รายได ้แล ้ว
ึ าลั งจะหมดอายุ
เพือเตรียมการทดแทนโรงไฟฟ้ าราชบุรี ขนาดกํ าลั งการผลิต 3,645 เมกะวั ตต์ ซ งกํ
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
สญ
าประมาณปี 2570
ต่ อ มาเมื อวั น ที 3 กรกฎาคม 2563 Mitsui & Co., Ltd. (“Mitsui”) หนึ งในบริ ษั ท
พลังงานชันนํ าในประเทศญีปุ่ น เริมต ้นกระบวนการประมูลเพือขายหุ ้นทีถืออยู่ทังหมดในโครงการ Paiton
Energy ขนาดกํ าลั งการผลิต 2,045 เมกะวัตต์ ตามนโยบายของรั ฐบาลญีปุ่ นทีต ้องการให ้ธนาคารและ
ึ
นั กลงทุนญีปุ่ น ลดบทบาทและสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้ าถ่านหิน ซ งประกอบด
้วย (1) หุ ้นสามั ญ
ึ นบริษั ททีถือกรรมส ท
ิ ธิในโรงไฟฟ้ าและ
ในสั ดส่วนร ้อยละ 45.515 ใน PT Paiton Energy (“PE”) ซ งเป็
ิ ธิตามสญ
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
เป็ นผู ้ได ้รับสท
ากับ PLN (2) หุ ้นสามัญร ้อยละ 65 ใน IPM Asia Pte. Ltd. (“IPM”)
ึ นบริษัททีทําหน ้าทีบริหารโรงไฟฟ้ าให ้แก่ PE และ (3) หุ ้นสามัญร ้อยละ 45.515 ใน MCBV ซงเป็
ึ น
ซงเป็
บริษัททีทําหน ้าทีจัดหาแหล่งเงินทุนให ้แก่ PE เนืองจากทัง IPM และ MCBV เป็ นบริษัททีจัดตังขึน
เพื อวั ตถุ ประสงค์เฉพาะในการสนั บสนุ นการประกอบกิจการของ PE โดยไม่ ได ้มีการให ้บริการกั บ
บุคคลภายนอก ดังนัน Mitsui จึงเสนอขายหุ ้นของทัง 3 บริษัททังหมดในคราวเดียวกัน
โครงการ Paiton Energy เป็ นการร่วมลงทุนระหว่างนั กลงทุนระหว่างประเทศ
จํ านวน 4 ราย โดยนั กลงทุนแต่ละรายต่างมีศักยภาพทางด ้านเงินทุนและศักยภาพในการบริหาร
โครงการโรงไฟฟ้ า ประกอบด ้วยกลุม
่ Mitsui จากประเทศญีปุ่ น กลุม
่ Nebras Power จากกาตาร์
ี การจัดโครงสร ้าง
กลุม
่ Tepco จากประเทศญีปุ่ น และนั กลงทุนท ้องถินในสาธารณรัฐอินโดนีเซย
ั สว่ นการถือหุ ้นเพือให ้สามารถคานอํานาจซงกั
ึ นและกันได ้ จึงไม่มผ
การร่วมทุนมีการแบ่งสด
ี ู ้ถือหุ ้น
รายใดรายหนึงเป็ นผู ้มีอํานาจเบ็ดเสร็ จในโครงการดังกล่าว การลงทุนของบริษัทฯ ในโครงการ
ิ ธิเดิมของ Mitsui ในโครงการดังกล่าวเท่านัน
Paiton Energy ในครังนี จึงเป็ นเพียงการเข ้าไปสวมสท
ี เป็ นหนึงในประเทศเป้ าหมาย
บริษัทฯ ได ้พิจารณาแล ้วเห็นว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซย
ในการลงทุนในธุรกิจผลิตและจํ าหน่ ายพลังงานไฟฟ้ าของบริษัทฯ อยู่แต่เดิมแล ้ว และโครงการ Paiton
Energy ก็เป็ นโครงการทีมีผลประกอบการทีดีมาอย่างต่อเนืองตังแต่เปิ ดดําเนินการเชงิ พาณิชย์
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
ด ้วยอายุของสญ
าคงเหลือประมาณ 21 ปี การลงทุนดังกล่าวน่าทีจะสามารถสร ้าง
ผลตอบแทนให ้กับบริษัทฯ ได ้อย่างต่อเนืองได ้ในอนาคต
นอกจากนี บริษั ทฯ ได ้พิจ ารณาคุณ ภาพของโรงไฟฟ้ า โดยเฉพาะอย่า งยิง
โรงไฟฟ้ าโรงหนึงของโครงการ Paiton Energy ทีเปิ ดดําเนินงานมาแล ้วเป็ นเวลาประมาณ 22 ปี
ึ
ี
ื
ซงจากรายงานความเห็
นของทีปรึกษาทางเทคนิคก็ไม่ได ้ระบุถงึ ปั จจัยทีมีความเสยงสู
งจากการเสอมสภาพ
ของโรงไฟฟ้ า อีกทั ง โรงไฟฟ้ าดั งกล่าวยั งคงได ้รั บการดูแลรั กษาให ้สามารถผลิตไฟฟ้ าได ้ตามปกติ
ในปั จจุบัน ประกอบกับแผนการปรับปรุงคุณภาพเครืองจักรของโรงไฟฟ้ าดังกล่าวระหว่างปี 2565 – 2566
เพือให ้สอดคล ้องกับคุณสมบัตข
ิ องถ่านหินทีเปลียนแปลงไปจากการเปลียนผู ้จําหน่ายถ่านหินรายใหม่
ิ ธิภาพของเครืองจักรจะมีประสท
ิ ธิภาพทีสูงขึน1
และเมือการปรับปรุงแล ้วเสร็จประสท
ี
เมือพิจ ารณาประโยชน์แ ละความเส ยงในการประกอบกิ
จ การของโครงการ
Paiton Energy ตามรายละเอียดข ้างต ้นแล ้ว บริษัทฯ จึงมีความสนใจทีจะเข ้าร่วมการประมูลในครังนี
โดยทีผ่านมา บริษัทฯ ได ้ดําเนินการเกียวข ้องกับการลงทุนดังกล่าวตามขันตอนต่างๆ ไปแล ้วดังนี
กรกฎาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ดําเนินการแต่งตังทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึกษากฎหมาย
ทีปรึกษาทางภาษี อากร และทีปรึกษาทางเทคนิค เพือตรวจสอบ
กิจการโครงการ Paiton Energy
เมษายน 2564

1

ื ้นทังหมดที Mitsui
บริษัทฯ ยืนข ้อเสนอแบบผูกพันเพือซอหุ
เสนอขาย

บริษัทฯ ได ้รวมค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจากการปรับปรุงเครืองจักรดังกล่าวในการคํานวณมูลค่าเสนอซือแล ้ว

2

เมษายน – มิถน
ุ ายน 2564

บริษั ทฯ ได ร้ ั บคั ดเลื อกให เ้ ป็ น Preferred Bidder และเจรจา
ื
ื
สัญญาซอขาย
และได ้ลงนามในสัญญาซอขายไปแล
้วเมือวันที
22 มิถน
ุ ายน 2564

มิถน
ุ ายน – สงิ หาคม 2564

ระยะเวลาทีกลุ่มผู ้ถือหุ ้นเดิมของโครงการ Paiton Energy
ิ ธิทจะซ
ื ้นก่อน (Right of First Offer: ROFO) โดยเมือสนสุ
ิ ด
มีสท
ี
อหุ
ิ
ระยะเวลาดั งกล่าวในวั นที 23 ส งหาคม 2564 ไม่ปรากฏว่า
ิ ธิทจะซ
ื ้นก่อน โดยมีเงือนไขทีสอดคล ้องกับ
มีผู ้ถือหุ ้นเดิมใชส้ ท
ี อหุ
เงือนไข ROFO ทีผู ้ขายเสนอแต่อย่างใด

คณะกรรมการฯ เห็ นสมควรเสนอต่อทีประชุมวิสามั ญผู ้ถือหุ ้น เพือพิจารณาอนุ มั ต ิ
ื
การเข ้าซอหุ ้นสามัญร ้อยละ 45.515 ใน PT Paiton Energy (“PE”) และ Minejesa Capital B.V. (“MCBV”)
ื ้นสามัญร ้อยละ 65 ใน IPM Asia Pte. Ltd. (“IPM”) (รายละเอียดสารสนเทศและรายงาน
และการเข ้าซอหุ
ึ น
ิ ทรัพย์ ตามสงที
ิ สง่ มาด ้วย 6 และ 7) ดังนี
ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับรายการได ้มาซงส
ั
ั จํากัด (“RHIS”)
1. อนุมัตใิ ห ้บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชนแนล
(สงิ คโปร์) คอร์ปอเรชน
ึ นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ ้นทางอ ้อมในสัดสว่ นร ้อยละ 100 ผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์
(ซงเป็
ี ส) คอร์ปอเรชัน จํ ากัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน จํ ากัด
เนชันแนล (มอริเชย
อีกทอดหนึง) เข ้าลงทุนในโครงการ Paiton Energy ในราคารวม 809.60 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ
25,421.68 ล ้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ื ้นสามั ญ ของ PT Paiton Energy (“PE”) จํ า นวน
(1) อนุ มั ต ก
ิ ารเข ้าซ อหุ
19,332 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 45.515 ของหุ ้นทีออกและชําระแล ้วของ PE จาก Mitsui & Co., Ltd.
ึ
(“Mitsui”) ซงไม่
ได ้เป็ นบุคคลทีมีความเกียวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคา 707.20 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ
ิ ธิในโรงไฟฟ้ าพลังงานความร ้อน
(หรือประมาณ 22,206.29 ล ้านบาท) โดย PE เป็ นเจ ้าของกรรมสท
ื
ทีใชถ่้ านหินเป็ นเชอเพลิ
ง 2 แห่ง มีกําลังการผลิตรวม 2,045 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้ าทัง 2 แห่ง ตังอยู่ใน Paiton Power Complex ในเมืองโปรโบลิงโก
ี โดย Paiton Power Complex เป็ นหนึงในศูนย์กลาง
จังหวัดชวาตะวันออก สาธารณรัฐอินโดนีเซย
ี เนืองจาก
การผลิตไฟฟ้ าทีมีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์ด ้านพลังงานของสาธารณรัฐอินโดนีเซย
เป็ นแหล่งไฟฟ้ าทีสําคัญของเกาะชวา ทังนี โรงไฟฟ้ าทังหมดทีตังอยูใ่ น Paiton Power Complex
ิ
มีกําลังการผลิตรวมกันทังสนประมาณ
4,700 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้ าแห่งที 1 คือ โรงไฟฟ้ า P7/8 ประกอบด ้วย หน่ วยผลิตพลังงานไฟฟ้ า
จํ านวน 2 หน่วย ทีมีกําลังการผลิตหน่วยละ 615 เมกะวัตต์ รวมมีกําลังการผลิตเท่ากับ 1,230 เมกะวัตต์
โดยมีสั ญ ญาซ ือขายไฟฟ้ ากั บ การไฟฟ้ าสาธารณรั ฐ อิน โดนี เ ซ ีย หรือ PT Perusahaan Listrik
Negara (“PLN”) ตังแต่เดือนพฤษภาคม 2542 - มีนาคม 2585
โรงไฟฟ้ าแห่งที 2 คือ โรงไฟฟ้ า P3 มีกําลังการผลิต 815 เมกะวัตต์ โดยมี
ั ญาซอขายไฟฟ้
ื
สญ
ากับ PLN ตังแต่เดือนมีนาคม 2555 - มีนาคม 2585
ทั งนี กํ า ลั ง การผลิต รวมของโรงไฟฟ้ าทั ง 2 แห่ง อยู่ท ี 2,045 เมกะวั ตต์
คิดเป็ นร ้อยละ 6.00 ของกําลังการผลิตไฟฟ้ าทังหมดบนเกาะชวา
(2) อนุ มั ต ก
ิ ารเข ้าซ ือหุ ้นสามั ญ ของ Minejesa Capital B.V. (“MCBV”)
จํ านวน 2,275,750 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 45.515 ของหุ ้นทีออกและชําระแล ้วของ MCBV จาก Paiton
ึ นนิตบ
Power Financing B.V. (“PPF”) ซงเป็
ิ ุคคลที Mitsui ถือหุ ้นในสัดสว่ นร ้อยละ 100 ของหุ ้น
ทีออกและเรีย กชํ า ระแล ้วทั งหมดของ PPF ในราคา 53.50 ล ้านเหรีย ญสหรั ฐ ฯ (หรือ ประมาณ
1,679.92 ล ้านบาท) โดย MCBV เป็ นบริษัททีทําหน ้าทีจัดหาแหล่งเงินทุนให ้แก่ PE
ื ้นสามัญของ IPM Asia Pte. Ltd. (“IPM”) จํานวน
(3) อนุมัตก
ิ ารเข ้าซอหุ
ึ น
366,936,795 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 65.00 ของหุ ้นทีออกและชําระแล ้วของ IPM จาก PPF ซงเป็
ั
่
ํ
นิตบ
ิ ค
ุ คลที Mitsui ถือหุ ้นในสดสวนร ้อยละ 100 ของหุ ้นทีออกและเรียกชาระแล ้วทังหมดของ PPF
ในราคา 48.90 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1,535.47 ล ้านบาท) โดย IPM ถือหุ ้นใน PT
ั สว่ นร ้อยละ 84 ของหุ ้นทีออก
Paiton Operation and Maintenance Indonesia (“POMI”) ในสด
และเรียกชํ าระแล ้วของ POMI ซ งึ POMI เป็ นบริษั ททีทํ าหน า้ ทีบริหารการเดินเครืองและบํ ารุ งรั กษา
โรงไฟฟ้ าทัง 2 แห่ง ให ้แก่ PE
้
2. อนุ มัตใิ ห ้บริษัทฯ และ/หรือ RHIS จัดสรรเงินลงทุนเพือใชในการเข
้าทํ ารายการ
ํ
ี
ั
ื
ตามข ้อ 1. และเงินลงทุนทีพึงชาระตามการปรับปรุงบัญช ณ วันโอนหุ ้น ตามเงือนไขสญญาซอขายหุ ้น
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3. อนุมัตใิ ห ้บริษัทฯ และ/หรือ RHIS ดําเนินการในเรืองต่างๆ รวมทัง การเจรจา
ั ญา รวมถึง การวางเงินมัดจําล่วงหน ้า หรือคําประกันตามเงือนไข
การจัดทําเอกสาร และลงนามสญ
ั ญาทีเกียวข ้อง เพือให ้การดําเนินการตามข ้อ 1. และข ้อ 2. สําเร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์
ของสญ
4. อนุมัตม
ิ อบอํานาจให ้กรรมการผู ้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และอนุมัตใิ ห ้กรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ มอบอํานาจชว่ ง เป็ นผู ้พิจารณาการเข ้าร่วมดํ าเนินการเจรจาเงือนไข
การจัดทําเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข ้อง เพือให ้การดําเนินการตามข ้อ 1. – ข ้อ 3. สําเร็จลุลว่ ง
ตามวัตถุประสงค์
ึ นบริษั ทย่อยทางอ ้อมของบริษั ทฯ เข ้าซ อหุ
ื ้นสามั ญของ PE
การที RHIS ซ งเป็
ึ น
ิ ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
MCBV และ IPM ตามรายละเอียดข ้างต ้นถือเป็ นรายการได ้มาซงส
กํากับตลาดทุน ที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข ้าข่ายเป็ นการได ้มา
ึ พย์สน
ิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผย
หรือจําหน่ายไปซงทรั
ึ น
ิ ทรัพย์ พ.ศ. 2547
ข ้อมูลและการปฏิบัตก
ิ ารของบริษัทจดทะเบียนในการได ้มาหรือจํ าหน่ายไปซงส
ึ น
ิ ทรัพย์สูงสุด ตามเกณฑ์
(“ประกาศรายการได ้มาหรือจํ าหน่ ายไป”) มีขนาดของรายการได ้มาซงส
ึ น
ิ ทรัพย์อนในช
กําไรสุทธิเท่ากับร ้อยละ 55.4 และเมือนั บรวมขนาดรายการได ้มาซงส
ื
ว่ ง 6 เดือนทีผ่านมา
ึ น
ิ ทรัพย์ทมี
จะมีขนาดของรายการได ้มาซงส
ี ขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กําไรสุทธิเท่ากับร ้อยละ 55.4
ึ อเป็ นรายการได ้มาซงส
ึ น
ิ ทรัพย์ประเภทที 1 คือ รายการทีมีขนาดของรายการเท่ากับร ้อยละ 50
ซงถื
แต่ตํากว่าร ้อยละ 100 ดังนัน บริษัทฯ จึงมีหน ้าทีเปิ ดเผยสารสนเทศการเข ้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์
ี งไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํ านวนเสย
ี ง
แห่งประเทศไทย และขออนุมัตจ
ิ ากทีประชุมผู ้ถือหุ ้นด ้วยคะแนนเสย
ิ ธิออกเสย
ี ง โดยไม่นับส่วนของผู ้ถือหุ ้นทีมีส่วนได ้เสย
ี
ทังหมดของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสท
ึ น
ิ ทรัพย์ในครังนี
และต ้องแต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือให ้ความเห็นต่อการทํารายการได ้มาซงส
ทังนี รายการดังกล่าวไม่เข ้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํ ากั บตลาดทุ น ที ทจ. 21/2551 เรื อง หลั กเกณฑ์ในการทํ ารายการที เกียวโยงกั น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข ้อมูลและการปฏิบัตก
ิ ารของบริษัท
จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546
โดยบริษัทฯ ได ้แต่งตังบริษัท แอดไวเซอรี พลัส จํากัด เป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ึ น
ิ ทรัพย์ในครั งนีต่อผู ้ถือหุ ้นตามประกาศรายการ
เพือให ้ความเห็ นเกียวกับการทํ ารายการได ้มาซ งส
ได ้มาหรือจําหน่ายไป
ความเห็ นของคณะกรรมการฯ: การเข ้าทํ ารายการดั งกล่าวได ้ผ่านการพิจารณา
ึ
กลันกรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซงได
้พิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์
สูงสุดต่อทั งบริษั ทฯ และผู ้ถือหุ ้นอย่างรอบคอบแล ้ว ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรพิจารณาอนุ มั ต ใิ ห ้ RHIS
ื ้นสามัญร ้อยละ 45.515 ใน PE และ MCBV และการเข ้าซอหุ
ื ้นสามัญ ร ้อยละ 65 ใน IPM และ
เข ้าซอหุ
อนุ มัตใิ ห ้บริษัทฯ และ/หรือ RHIS จัดสรรเงินลงทุน และเงินลงทุนทีพึงชําระตามการปรับปรุงบัญช ี
ื
ณ วันโอนหุ ้น ตามเงือนไขการซอขายหุ
้นสามัญดังกล่าว รวมถึงการดําเนินการในเรืองต่างๆ การเจรจา
ั
การจัดทําเอกสาร และลงนามสญญา การวางเงินมัดจําล่วงหน ้า หรือคําประกันตามเงือนไขของสัญญาต่างๆ
ทีเกียวข ้อง ตลอดจนอนุมัตก
ิ ารมอบอํานาจ และมอบอํานาจชว่ งต่างๆ ทีเกียวข ้อง เพือให ้การเข ้าทําธุรกรรม
ํ
ในครังนีบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอทุกประการ
ื ้นสามัญในครังนี เป็ นไปเพือประโยชน์สงู สุด
ทังนี การเข ้าทําธุรกรรมการซอหุ
ต่อ ทั งบริษั ทฯ และผู ้ถือหุ ้น และมีความสมเหตุสมผลเมือเปรียบเทียบกับการตกลงเข ้าทํ ารายการกับ
บุคคลภายนอกทีเป็ นอิสระ
ี งไม่ตํากว่า 3 ใน 4
มติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้นตามระเบียบวาระนี: ให ้ถือคะแนนเส ย
ี งทังหมดของผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสย
ี งลงคะแนน โดยไม่นับสว่ นของผู ้ถือหุ ้น
ของจํานวนเสย
ี ตามข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 37 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีมีสว่ นได ้เสย
ึ น
ิ ทรัพย์
เรือง การเปิ ดเผยข ้อมูลและการปฏิบัตก
ิ ารของบริษัทจดทะเบียนในการได ้มาหรือจํ าหน่ายไปซงส
พ.ศ. 2547 ข ้อ 34
ระเบียบวาระที 3

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)

ิ ท่านผู ้ถือหุ ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2564
จึงขอเรียนเชญ
ของบริษั ทฯ ในรู ปแบบการประชุมผ่ านส ืออิเล็ กทรอนิกส ์ (E-EGM) ตามวั นและเวลาทีระบุ ข ้างต ้น
ี งลงคะแนน และการนั บ คะแนนเส ีย ง
โดยใช วิ้ ธ ีก ารลงทะเบีย นเข ้าร่ว มประชุม วิธ ีก ารออกเส ย
ื เล็กทรอนิกสเ์ พียงชอ
่ งทางเดียวเท่านน
ผ่านสออิ
ั
4

