
 

เอกสารการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 

บรษัิท ราช กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 
วนัศกุรท์ ี10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งเวลิดบ์อลรมู ชนั 23  
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์เซ็นทรลัเวลิด ์ 
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บรษัิทฯ ขอความรว่มมอืทกุทา่นปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิ
เกยีวกบัการจัดการประชมุภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาด 

ของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยา่งเคร่งครัด 
 
 

บริษัทฯ ไม่จัดบูธกิจกรรม และไม่แจกของทีระลึก  

เปิดรบัลงทะเบยีน เวลา 12.00 น. 

เพอืความรวดเร็วในการลงทะเบยีน 

โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชุม 

ซงึพมิพบ์ารโ์คด้มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทลีงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 
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ทะเบยีนเลขท ี0107543000031 

RATCH   176/2563 
17  มถินุายน  2563 

เรอืง    ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 
เรยีน    ทา่นผูถ้อืหุน้ 
สงิทสีง่มาดว้ย  1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เมอืวนัท ี12 เมษายน 2562 

 2. QR Code รายงานประจําปี 2562  
 3. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 
  (โปรดนํามาแสดงในวนัประชุมเพอืความรวดเร็วในการลงทะเบยีน) 
 4.   ประวตัยิอ่และขอ้มลูทเีกยีวขอ้งของผูไ้ดรั้บการเสนอชอืเป็นกรรมการ  
  และนยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ 
 5.   ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ทเีกยีวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 6. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําใหใ้ชแ้บบ ข.) 

7.   หลกัฐานประกอบการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ วธิกีารมอบฉันทะ  
การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

8. กรรมการอสิระ และกรรมการผูจั้ดการใหญท่บีรษัิทฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
 9. แบบแจง้ความจํานงขอรับรายงานประจําปี 2562 ทจัีดพมิพเ์ป็นรปูเลม่ 
 10. แผนทแีสดงสถานทปีระชมุ 
 11. ซองบรกิารไปรษณียธ์รุกจิตอบรับ 
 12. แนวปฏบิตัใินการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 ภายใตส้ถานการณ์ 
  การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 13. แบบฟอรม์คําถามลว่งหนา้สําหรับการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 

ตามท ีคณะกรรมการบรษัิท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ในการประชมุครังท ี
3/2563 เมอืวันท ี20 มนีาคม 2563 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้ลอืนการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 
ของบรษัิทฯ ออกไปไมม่กํีาหนด โดยยกเลกิกําหนดจัดประชมุ และระเบยีบวาระการประชมุทไีดกํ้าหนดไวเ้ดมิ
เมอืวันพฤหัสบดที ี9 เมษายน 2563 รวมทังใหย้กเลกิวันกําหนดรายชอืและวันรวบรวมรายชอืผูถ้อืหุน้   
เพือสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ทไีดกํ้าหนดไวเ้ดมิเมือวันพฤหัสบดทีี 5 มนีาคม 2563 
เนอืงจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) นัน 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ในการประชมุครังท ี5/2563 เมอืวันท ี18 พฤษภาคม 2563 
มมีตอินุมัตใิหจั้ดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 ในวันศกุรท์ ี10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
(เรมิเปิดรบัลงทะเบยีน เวลา 12.00 น.) ณ หอ้งเวลิดบ์อลรมู ชนั 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์
และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์เซ็นทรลัเวลิด ์เลขท ี999/99 ถนนพระรามท ี1 เขตปทมุวัน 
กรงุเทพมหานคร เพอืพจิารณาเรอืงตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปน ี

ระเบยีบวาระท ี1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2562    
เมอืวนัท ี12 เมษายน 2562 
รายละเอยีด: การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 ไดจั้ดขนึเมอืวันท ี12 

เมษายน 2562 ซึงบริษัทฯ ไดจั้ดทําและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.ratch.co.th) แลว้ และไดจั้ดสง่สําเนามาพรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุนตีามสงิทสีง่มาดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การบันทกึรายงานการประชมุมคีวามถูกตอ้งและ
ครบถว้น ผูถ้อืหุน้จงึสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระน ีใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
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ระเบยีบวาระท ี2    รบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการฯ เกยีวกบักจิการของบรษิทัฯ 
ในรอบปีทผีา่นมา และกจิการทจีะกระทาํตอ่ไปในภายหนา้ 
รายละเอยีด: ปี 2562 บรษัิทฯ มผีลการดําเนนิงานทสํีาคัญตามสัดสว่นการลงทนุ

ทังในธุรกจิดา้นพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน และธุรกจิเกียวเนืองอืนๆ รวมทังสนิประมาณ 
8,854.45 เมกะวัตตเ์ทยีบเท่า ประกอบดว้ย ธุรกจิทเีดนิเครืองและใหบ้รกิารเชงิพาณิชยแ์ลว้ทังสนิ
ประมาณ 7,162.09 เมกะวัตตเ์ทยีบเท่า (ธรุกจิไฟฟ้า 7,159.19 เมกะวัตต)์ และโครงการทอียูร่ะหวา่ง
การกอ่สรา้งและพัฒนาอกีประมาณ 1,692.36 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่ (ธรุกจิไฟฟ้า 1,495.88 เมกะวัตต)์ 
โดยเป็นกําลังการผลติจากบรษัิทย่อยและจากการลงทุนทบีรษัิทฯ ไดเ้ขา้ร่วมทุนทังในประเทศ
และตา่งประเทศ สรปุไดด้งัน ี

1. โรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน และธุรกจิเกยีวเนืองอนืๆ ทเีดนิเครอืง
และใหบ้รกิารเชงิพาณชิยอ์ยูเ่ดมิ รวมทงัสนิประมาณ 6,863.25 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ ประกอบดว้ย  

1)  โรงไฟฟ้าในประเทศ ขนาดกําลังการผลติรวม 4,961.48 เมกะวัตต ์
ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าราชบรุ ีโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ ีโรงไฟฟ้าราชบรุเีพาเวอร ์โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก
ราชบุรีเวอลด์ โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กนวนคร โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์โซลาร์ตา้ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยโ์ซล่าเพาเวอร ์โคราช 3, 4 และ 7 โรงไฟฟ้าพลังงานลมหว้ยบง 2 และ 3  
และโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลสงขลาไบโอแมส   

2)  โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ขนาดกําลังการผลติรวม 1,898.87 เมกะวัตต ์
ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา และโรงไฟฟ้าพลังนํา-นํางมึ 2 ใน สปป.ลาว โรงไฟฟ้าพลังนํา 
อาซาฮาน-1 ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี และโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานลม และ       
การเสรมิการใหบ้รกิารกูค้นืระบบโรงไฟฟ้าของบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชนั จํากัด ในเครอืรัฐ
ออสเตรเลยี รวมทังการลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้าผ่านการถอืหลักทรัพย ์EDL-Generation Public 
Company ในตลาดหลกัทรัพย ์สปป.ลาว 

3) ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน และธรุกจิเกยีวเนอืงอนืๆ ขนาดกําลังการผลติ 
ประมาณ 2.90 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ ไดแ้ก ่ธรุกจิผลตินําประปาแสนดนิ ใน สปป.ลาว  

2. โรงไฟฟ้าทเีขา้ลงทนุและเดนิเครอืงเชงิพาณิชยเ์พมิเตมิในระหวา่งปี 2562 
อกี 298.84 เมกะวัตต ์ดังนี  

1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์Collinsville ในเครอืรัฐออสเตรเลยี 
ขนาดกําลงัการผลติ 42.50 เมกะวตัต ์ 

2)  โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเบกิไพรโคเจนเนอเรชัน จังหวัดราชบุร ี
ขนาดกําลงัการผลติ 34.73 เมกะวตัต ์  

3) โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชัน จังหวัดปทุมธาน ี
ขนาดกําลงัการผลติ 119.11 เมกะวตัต ์ 

4) โรงไฟฟ้าพลังนํา เซเปียน-เซนํานอ้ย ใน สปป.ลาว ขนาดกําลังการผลติ 
102.50 เมกะวตัต ์ 

3. โครงการโรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน และธรุกจิเกยีวเนอืงอนื  ๆทเีขา้ลงทนุ
เพมิเตมิ และทอียูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนา ซงึคาดวา่จะเรมิทยอยเดนิเครอืงและใหบ้รกิารเชงิพาณชิย์
และสรา้งรายไดอ้ยา่งตอ่เนอืงตามสดัสว่นของบรษัิทฯ อกีประมาณ 1,692.36 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ ดงัน ี

ปี 2563 กําหนดเดนิเครืองและใหบ้รกิารเชงิพาณิชยเ์พมิเตมิอกี 4 โครงการ 
รวมประมาณ 179.41 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ ไดแ้ก ่ 

1) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (สว่นขยาย) 
จังหวดัปทมุธาน ีขนาดกําลงัการผลติ 23.99 เมกะวตัต ์

2)  โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม Yandin ในเครอืรัฐออสเตรเลยี 
ขนาดกําลงัการผลติ 149.94 เมกะวตัต ์ 

3)  โครงการโครงขา่ย Internet of Things ในประเทศไทย ขนาดกําลัง
การผลติประมาณ 3.16 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่  

4) โครงการโครงข่ายสายใยแกว้นําแสงใตด้นิ ขนาดกําลังการผลติ 
ประมาณ 2.32 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่  

ปี 2564  กําหนดเดนิเครอืงและใหบ้รกิารเชงิพาณชิยอ์กี 5 โครงการ รวมประมาณ 
798.95 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ ประกอบดว้ย  
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1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ในเครอืรัฐออสเตรเลยี 
ขนาดกําลงัการผลติ 226.80 เมกะวตัต ์ 

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีร ์ Fangchenggang II 
ในสาธารณรัฐประชาชนจนี ขนาดกําลงัการผลติ 236.00 เมกะวตัต ์

3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม Riau ในสาธารณรัฐ
อนิโดนเีซยี ขนาดกําลงัการผลติ 145.15 เมกะวตัต ์

4) โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ู(ชว่งแคราย-มนีบรุ)ี ขนาดกําลังการผลติ 
ประมาณ 97.00 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่  

5)  โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง (ชว่งลาดพรา้ว-สําโรง) ขนาดกําลัง
การผลติประมาณ 94.00 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่  

ปี 2567 และปี 2568 กําหนดเดนิเครอืงเชงิพาณิชยเ์พมิเตมิอกี 714 เมกะวัตต์
จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มหนิกอง จังหวดัราชบรุ ี

เหตกุารณ์สําคญัอนืๆ ในระหวา่งปี 2562 โดยสรปุดงัน ี
กมุภาพันธ ์ บรษัิทฯ ลงนามสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้กบับรษัิท เอแอลท ีเทเลคอม 

จํากัด (มหาชน)  เมอืวันท ี5 กุมภาพันธ ์2562 และต่อมาไดจั้ดตัง
บรษัิท สมาร์ท อนิฟราเนท จํากัด เมือวันท ี27 มถิุนายน 2562 
เพือร่วมทุนโครงการโครงข่ายสายใยแกว้นําแสงใตด้ิน โดยมี
สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 51 และรอ้ยละ 49 ตามลําดบั       

มนีาคม Collector Wind Farm Pty Ltd บรษัิทยอ่ยทบีรษัิท ราช-ออสเตรเลยี 
คอร์ปอเรชัน จํากัด ถือหุน้ทังจํานวน ลงนามสัญญาทางการเงนิกับ 
Clean Energy Finance Corporation วงเงนิกู ้179 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี 
เมอืวันท ี19 มนีาคม 2562 เพอืพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
Collector ในเครอืรัฐออสเตรเลยี  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม Riau ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี 
ลงนามสัญญาเงนิกูแ้ละสัญญาการเงนิอนืๆ กับสถาบันการเงนิชนันํา 
4 แหง่ รวมวงเงนิกูจํ้านวน 222 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ  ระยะเวลา 20 ปี 
เมอืวันท ี20 มนีาคม 2562 เพอืนําไปใชใ้นการพัฒนาโครงการ 
และไดเ้บกิเงนิกูง้วดแรกแลว้เมอืวนัท ี14 พฤศจกิายนปีเดยีวกนั  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ Collinsville ทีบริษัทฯ 
ลงทนุผา่น Collinsville Solar PV Pty Ltd บรษัิทยอ่ยทางออ้ม    
ทบีรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน จํากัด ถอืหุน้ทังจํานวน 
ไดบ้รรลเุงอืนไขตามสญัญาซอืขายไฟฟ้า และเรมิเดนิเครอืงเชงิพาณชิย์
ตงัแตว่นัท ี21 มนีาคม 2562 

เมษายน เปลยีนชอืและตราบรษัิทฯ จากเดมิ “บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุี
โฮลดงิ จํากัด (มหาชน)” เป็น “บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)” 
โดยไมเ่ปลยีนแปลงชอืยอ่หลกัทรัพย ์และไดแ้กไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิ
และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงดงักลา่ว 

พฤษภาคม จัดตงับรษัิท หนิกองเพาเวอรโ์ฮลดงิ จํากดั (“HKH”) บรษัิทยอ่ย
ทบีรษัิทฯ ถอืหุน้ทังจํานวน และบรษัิท หนิกองเพาเวอร ์จํากัด (“HKP”) 
บรษัิทยอ่ยทางออ้มทบีรษัิทฯ ถอืหุน้ทงัจํานวนผา่น HKH ตอ่มา HKP 
ไดล้งนามสญัญาซอืขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
เมอืวันท ี12 กรกฎาคม 2562 เพอืเตรยีมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความรอ้นร่วมหนิกอง จังหวัดราชบุรี ขนาดกําลังการผลติ 
1,400 เมกะวัตต ์และเมอืวันท ี3 มกราคม 2563 บรษัิทฯ ไดข้ายหุน้ 
HKH ใหบ้รษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 
ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 ในราคาพาร ์(หุน้ละ 10 บาท)  
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มถินุายน โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเบกิไพรโคเจนเนอเรชนั จังหวัดราชบรุ ี
ทบีรษัิทฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 35 ผ่านบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากัด 
เรมิเดนิเครอืงเชงิพาณชิยแ์ลว้เมอืวนัท ี1 มถินุายน 2562 

กรกฎาคม บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน จํากัด บรษัิทย่อยทบีรษัิทฯ 
ถอืหุน้ทงัจํานวน ไดเ้ขา้ลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin 
ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย โดยการซือหุน้        
ในสดัสว่นรอ้ยละ 70 ใน Yandin WF Holdings Pty Ltd และซอืหน่วย
ลงทนุรอ้ยละ 70 ใน Yandin WF Holdings Unit Trust เมอืวันท ี26 
กรกฎาคม 2562 และไดเ้บกิเงนิกูง้วดแรกตามสญัญาทางการเงนิจาก
สถาบนัการเงนิตา่งๆ เมอืวนัท ี10 ตลุาคม 2562 

สงิหาคม เปลยีนทอียูบ่รษัิทฯ เป็นเลขท ี72 ถนนงามวงศว์าน ตําบลบางเขน 
อําเภอเมอืงนนทบรุ ีจังหวัดนนทบรุ ีตามโครงการปรับปรงุเลขหมาย
ประจําบา้นในเขตเทศบาลนครนนทบรุ ี
บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ซอืหุน้บรษัิท นวนครการไฟฟ้า จํากดั จากกลุม่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.97 เมอืวนัท ี20 สงิหาคม 2562 เพอืดําเนนิกจิการ
โรงไฟฟ้า SPP ระบบโคเจนเนอเรชนั จังหวัดปทมุธานี ขนาดกําลัง
การผลติตามสดัสว่น 119.11 เมกะวตัต ์ซงึเรมิเดนิเครอืงเชงิพาณชิย์
ตังแตว่ันท ี31 ตลุาคม 2556 และภายหลังบรรลเุงอืนไขตามสัญญา
ซอืขายหุน้ บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ดําเนินกจิการในบรษัิทดังกล่าวตังแต่
วนัท ี1 ตลุาคม 2562 จากนันไดจ้ดทะเบยีนเปลยีนชอืเป็นบรษัิท 
ราช โคเจนเนอเรชนั จํากดั เมอืวนัท ี4 พฤศจกิายน 2562 

 บรษัิท ไทยลาวลกิไนท ์จํากัด เป็นโจทกย์นืฟ้องคดแีพ่งตอ่ศาล
ทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง โดยกลา่วอา้งวา่ 
บริษัทฯ ละเมิดความลับทางการคา้ของโจทก์ในการดําเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ใน สปป.ลาว ทนุทรัพยต์ามคําฟ้อง
เป็นเงิน 6,457,097,500 บาท ซึงบริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้
ทนายความดําเนนิการทางกฎหมาย เพอืตอ่สูค้ดตีามกระบวนการยตุธิรรม 
เพือเป็นการรักษาสทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ 
มนัใจวา่ บรษัิทฯ มไิดก้ระทําการตามขอ้กลา่วอา้งในคําฟ้อง และ  
มีความเชอืมันอย่างสูงในขอ้ต่อสูข้องบรษัิทฯ จงึยังมไิดบ้ันทกึ
ประมาณการหนสีนิทอีาจจะเกดิขนึไวใ้นบญัชขีองบรษัิทฯ 

กนัยายน บรษัิท ไฟฟ้า นํางมึ 3 จํากัด ซงึเป็นบรษัิทร่วมทนุใน สปป.ลาว 
ทบีรษัิทฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 25 ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการและชําระ
บัญชตีามกฎหมาย สปป.ลาว แลว้เสร็จ การเลกิกจิการดังกลา่ว
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงานของบรษัิทฯ เนืองจากบรษัิทร่วมทนุ
ไมม่กีารทําธรุกรรมใดๆ 

พฤศจกิายน บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทุนโดยการซอืหุน้บรษัิท ตงิส ์ออน เน็ต จํากัด  
ในสัดสว่นรอ้ยละ 35 จากผูถ้อืหุน้เดมิ เมอืวันท ี19 พฤศจกิายน 2562 
โดยมเีป้าหมายจะตดิตังสถานีโครงขา่ย (Base Station) ครอบคลมุ
พนืทรีอ้ยละ 70 และประชากรรอ้ยละ 85 ของประเทศ  

 โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ใน สปป. ลาว ไดรั้บผลกระทบจาก
เหตกุารณ์แผ่นดนิไหว ในเมอืงหงสา แขวงไซยะบรุ ีสปป.ลาว เมอืวันท ี
21 พฤศจกิายน 2562  สง่ผลใหร้ะบบป้องกนัโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา
ทํางานอัตโนมัต ิและหยดุผลติกระแสไฟฟ้าเป็นการชวัคราว จากการ
ตรวจสอบเบืองตน้ไม่พบผูบ้าดเจ็บและความเสียหายทีมีนัยสําคัญ 
รวมทงัโครงสรา้งหลกัไมไ่ดรั้บผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว   
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ธนัวาคม  บรษัิท ซเีอ็นไบโอแมส จํากัด บรษัิท พีบไีบโอแมส จํากัด และ
บรษัิท แอลพไีบโอแมส จํากัด บรษัิทยอ่ยทางออ้มทบีรษัิทฯ ถอืหุน้
ผ่านบรษัิท ราชบุรีพลังงาน จํากัด บรษัิทย่อยทบีรษัิทฯ ถอืหุน้
ทังจํานวน ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิการเมอืวันท ี2 ธันวาคม 2562 
และอยูร่ะหวา่งการชําระบัญช ีการเลกิกจิการดังกลา่วไมส่ง่ผลกระทบ
ต่อการดําเนนิงานของบรษัิทฯ เนืองจากบรษัิทย่อยทังสามแห่ง
ไมม่กีารทําธรุกรรมใดๆ 

 โรงไฟฟ้าพลังนํา เซเปียน-เซนํานอ้ย ใน สปป.ลาว เรมิเดนิเครือง
เชงิพาณิชยแ์ละรับรูร้ายไดต้ามสัญญาซอืขายไฟฟ้าแลว้ เมอืวันท ี
6 ธนัวาคม 2562 

เพอืเป้าหมายการเป็นบรษัิทชนันําดา้นพลงังาน และระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน   
ทใีหค้วามสําคญักบัการสรา้งมลูคา่ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก บรษัิทฯ จงึมุง่มนัขยายการเตบิโตสูค่วามยังยนื 
ทังการเพิมกําลังการผลติเป็น 10,000 เมกะวัตต์ หรือเพิมมูลค่ากจิการเป็น 2 แสนลา้นบาท 
สัดสว่นการลงทนุดา้นไฟฟ้าและพลังงานไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 และระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน
และอนืๆ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ตามสัดส่วนการลงทุนของบรษัิทฯ แสวงหาพันธมติรเพือขยาย
โอกาสในการลงทนุและพัฒนาธรุกจิทังดา้นพลังงาน สาธารณูปโภคพนืฐาน ธรุกจิเกยีวเนือง และอนืๆ 
ทังในตลาดเดมิ และตลาดใหม ่เพอืเสรมิสรา้งศักยภาพ และความแข็งแกร่งดา้นขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัในอนาคตอยา่งตอ่เนอืง 

ดา้นการบรหิารสนิทรัพย ์บรษัิทฯ ยังคงใหค้วามสําคัญกบัการบรหิารจัดการ การดแูล
บํารุงรักษา ปรับปรุงประสทิธภิาพของเครืองจักรอุปกรณ์ และพัฒนานวัตกรรมทีเกียวขอ้งกับ        
การดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ  ทงัธรุกจิโรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน และธรุกจิอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง 
เพือใหส้ามารถเพมิกําลังการผลติไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ รักษาความพรอ้มจา่ยกระแสไฟฟ้า      
ไดต้ามสัญญาซอืขายไฟฟ้า ควบคุมตน้ทุนค่าเชอืเพลงิการผลติ การใชป้ระโยชน์ร่วมกันของอุปกรณ์
โรงไฟฟ้าในกลุม่บรษัิทฯ และตอ่ยอดนวัตกรรมตา่งๆ เพอืสรา้งประโยชน์องคร์วมในธรุกจิ หรอืการบรหิาร
จัดการในดา้นอนื  ๆทเีกยีวขอ้ง ตลอดจนเสรมิสรา้งความมันคงของระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคตา่ง  ๆ
ในภาพรวมของประเทศ ดังจะเห็นไดว้า่ ในปี 2562 บรษัิทฯ ไดพั้ฒนานวัตกรรมสําคัญและขณะนี
ไดย้นืขออนุสทิธบิตัร “ระบบผลติไฟฟ้าและไอนํา (Cogeneration) ทมีกีารทํางานรว่มกนัระหวา่งเครอืง
กงัหนัแกส๊ เครอืงกงัหนัไอนํา และเครอืงยนตแ์กส๊ เพอืเพมิประสทิธภิาพและความยดืหยุน่ในการผลติสงู” 
ต่อกรมทรัพยส์นิทางปัญญา เมอืวันท ี28 สงิหาคม 2562 คาดว่าจะทราบผลการพจิารณาประมาณเดอืน
มนีาคม 2563 และจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19 สง่ผลใหก้รมทรัพยส์นิ
ทางปัญญา ไดข้ยายระยะเวลาการพจิารณาออกไปอยา่งไมม่กํีาหนด 

ดา้นการบรหิารการเงนิ บรษัิทฯ มุ่งเนน้ความเพียงพอของเงนิทุน การบรหิารสภาพคล่อง 
และการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิทสํีาคญัใหอ้ยูใ่นระดบัทเีหมาะสม เพอืรองรับกลยทุธก์ารเตบิโตอยา่งยังยนื
ของกลุม่บรษัิทฯ  โดยใหค้วามสําคัญกับการวางแผนทางการเงนิ การบรหิารความเสยีงทางการเงนิ และ
การบรหิารเงนิลงทุน ซงึสงิหนงึทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึสถานะการเงนิทแีข็งแกร่ง ไดแ้ก่ การไดรั้บการ
ประกาศคงอันดับเครดติความน่าเชอืถือของบรษัิทฯ เทยีบเท่าอันดับเครดติของประเทศ ทีระดับ AAA, 
BBB+ และ Baa1 โดย TRIS Rating, S&P Global Ratings และ Moody’s Investors Service ตามลําดับ 
และไดรั้บการปรับเพิมแนวโนม้อันดับเครดติเท่ากับแนวโนม้อันดับเครดติของรัฐบาลไทย จากเดมิ 
“Stable” หรอื “คงท”ี เป็น “Positive” หรอื “เชงิบวก” จาก Moody’s Investors Service และจากผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทวัโลก Moody’s Investors Service ไดป้รับลดแนวโนม้
อนัดบัเครดติเทา่กบัการปรับลดอนัดบัเครดติของรัฐบาลไทย มาเป็น “Stable” หรอื “คงท”ี 

ดา้นการบรหิารองคก์ร บรษัิทฯ ตระหนักดวีา่การบรหิารจัดการเพอืพัฒนาประสทิธภิาพ
ภายในองคก์รใหแ้ข็งแกรง่ ซงึถอืเป็นหัวใจหลักในการเสรมิสรา้งสมรรถนะทจํีาเป็นขององคก์รทจีะชว่ย
เพมิศักยภาพและขดีความสามารถทางธรุกจิ โดยเฉพาะอยา่งยงิการเตรยีมความพรอ้มดา้นบคุลากร 
ใหเ้ท่าทันต่อการเปลยีนแปลงของโลกาภวิัตน์และรองรับการแข่งขันทางธุรกจิในอนาคต การบรหิาร
จัดการองคก์รใหส้ามารถรับมอืต่อการเปลยีนแปลงจากอทิธพิลของเทคโนโลยทีเีปลยีนผ่านอยา่งรวดเร็ว 
เพอืเป็นแรงกระตุน้และขับเคลอืนองคก์รสูค่วามสําเร็จอยา่งยังยนืตามทศิทางธรุกจิ วสิัยทัศน์องคก์ร  
และภาพรวมของประเทศทงั 3 มติ ิคอื เศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดลอ้ม   
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การกํากบัดแูลกจิการทดี ีบรษัิทฯ ยังคงสานตอ่เจตนารมณ์อยา่งแน่วแน่ตามหลักการ
กํากบัดแูลกจิการทดี ี โดยใหค้วามสําคัญในการสรา้งคณุคา่กจิการเพอืการเตบิโตอยา่งยังยนื ประกอบธรุกจิ
อย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสังคมและสงิแวดลอ้ม ยนืหยัดทจีะเป็นเพอืนบา้นทดีใีหก้ับชมุชน และสังคม 
ดว้ยความเชอืมันว่าการดําเนนิธุรกจิดว้ยความมคีุณธรรม จรยิธรรม ซอืสัตย ์โปร่งใส ไม่คอรรั์ปชัน และ
ปฏบิัตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทยีม และกา้วเดนิไปขา้งหนา้เคยีงขา้งไปดว้ยกันกับชมุชน
และสงัคมอยา่งสนัตสิขุ จะเป็นรากฐานทมีันคงสูเ่ป้าหมายการเตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ และยังยนื ดังจะเห็น
เป็นทปีระจักษ์จากการไดรั้บประกาศเกยีรตคิณุ และรางวัลตา่งๆ ดา้นการกํากับดแูลกจิการทดี ีไดแ้ก ่
การประเมนิผลการสํารวจการกํากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจําปี 2562 ทรีะดับ “ดเีลศิ” 
การประเมนิคณุภาพการจัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 คะแนนเต็มรอ้ยละ 100 ไดรั้บการจัด
ใหอ้ยูใ่นรายชอืหุน้ยังยนื ประจําปี 2562 รางวัลตน้แบบองคก์รทยีังยนื ประเภท “Rising Star Sustainability 
Awards” ประจําปี 2562 รางวลัเกยีรตคิณุดา้นการเปิดเผยขอ้มลูความยังยนื ประจําปี 2562 รางวัลบธูยอดเยยีม
ในการนําเสนอขอ้มลูและบรกิารแกผู่เ้ขา้ชมงานมหกรรมการลงทนุครบวงจรแหง่ปี SET in the City 
กรงุเทพมหานคร 2019 และรางวลัอาคารโดดเดน่ดา้นความปลอดภยั ประจําปี 2562 ระดบั “Platinum”   

บรษัิทฯ ดําเนนิธรุกจิตามนโยบายและแนวทางการปฏบิัตติามนโยบาย CAC โดยมกีาร
ถา่ยทอดนโยบายและแนวปฏบิตัไิปยงับรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่มทนุ และคูค่า้ โดยสรปุดงัน ี  

1) กําหนดใหบ้รษัิทยอ่ยทบีรษัิทฯ ถอืหุน้มากกวา่รอ้ยละ 50 และมอํีานาจ 
ในการควบคมุ ดําเนนิงานตามนโยบายและแนวปฏบิัตติามมาตรฐาน CAC เชน่เดยีวกับบรษัิทฯ
และสําหรับบรษัิทในเครอื บรษัิทรว่มทนุ และการรว่มคา้ ทบีรษัิทฯ ถอืหุน้นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 และ
ไมม่อํีานาจควบคมุ ดําเนนิการโดยการสอืสาร นําเสนอนโยบาย และแนวปฏบิตัดิงักลา่วไปยังบรษัิทนันๆ 
ผา่นทางผูแ้ทนของบรษัิทฯ ทเีขา้ไปทําหนา้ทเีป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษัิทนันๆ 

2) ขยายผลนโยบายและแนวปฏบิัตติามมาตรฐาน CAC ในหลายๆ มติ ิไปยัง
ผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มอนื เชน่ การบรรจุเงอืนไขและขอ้กําหนดต่างๆ ไวใ้นขอ้กําหนดและขอบเขตการจา้ง 
(Term of Reference: TOR) กบัคูค่า้ทกุราย เป็นตน้ 

จากการดําเนนิการดังกลา่วอยา่งตอ่เนืองและจรงิจัง บรษัิทฯ ไดรั้บการรับรองการตอ่อายุ
สมาชกิแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption: CAC) อกี 3 ปี นับตงัแตว่นัท ี4 กมุภาพันธ ์2562  

จากความสําเร็จดังกล่าว ส่งผลใหผ้ลประกอบการตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 
และบรษัิทยอ่ย ในปี 2562 มกํีาไรเป็นจํานวน 5,963.28 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 4.11 บาท 
โดยเมอืเดอืนกันยายน 2562 บรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนนิงานงวด 6 เดอืนแรก
ของปี 2562 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 1,667.50 ลา้นบาท 

บรษัิทฯ ไดจั้ดสง่รายงานประจําปี 2562 ซงึรวมขอ้มลูรายงานความยังยนื และ
งบการเงนิประจําปี 2562 ไวใ้นรปูแบบ QR Code เพอืใหผู้ถ้อืหุน้ดาวนโ์หลดรายงานดังกลา่วในรปูแบบดจิทิัล
พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุครังน ี ตามสงิทสีง่มาดว้ย 2 หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะขอรับรายงาน
ประจําปี 2562 ทจัีดพมิพเ์ป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบแจง้ความจํานง ตามสงิทสีง่มาดว้ย 9          
บรรจุซองบรกิารไปรษณียธ์รุกจิตอบรับ ตามสงิทสีง่มาดว้ย 11 หรอืสง่ทางโทรสารทหีมายเลข 
0 2794 9888 ตอ่ 9515–9517 หรอืทางอเีมล ar@ratch.co.th เพอืบรษัิทฯ จะไดจั้ดสง่ใหท้า่น
ทางไปรษณียต์อ่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: คณะกรรมการฯ เสนอผูถ้อืหุน้เพอืรับทราบรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการฯ เกยีวกบักจิการของบรษัิทฯ ในรอบปีทผีา่นมาและกจิการทจีะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ดงักลา่ว  

ระเบยีบวาระน ีไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนนเพอืลงมต ิ

ระเบยีบวาระท ี3   พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีาํไรขาดทนุประจาํปี  
สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 
รายละเอยีด: คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทนุประจําปี 

สนิสดุ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 ซงึไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากนายไวโรจน ์จนิดามณีพทิักษ์ 
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขท ี3565 แหง่บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั ซงึเป็นผูส้อบบัญชี
ของบรษัิทฯ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แลว้ โดยมี
รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ตามสงิทสีง่มาดว้ย 2 
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ความเห็นของคณะกรรมการฯ: ผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ
และบญัชกํีาไรขาดทนุประจําปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562  ซงึไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูส้อบบญัชอีสิระและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แลว้ ดงักลา่ว 

มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระน ีใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

ระเบยีบวาระท ี4   พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรประจาํปี 2562 และการจา่ยเงนิปนัผล 
รายละเอยีด: คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาตามบทบัญญัตแิหง่พระราชบัญญัติ

บรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 43 ทกํีาหนดใหบ้รษัิทฯ 
ตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนงึไวเ้ป็นทนุสํารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรประจําปี หักดว้ย
ยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนจีะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 
ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ ตามมตขิองคณะกรรมการฯ ในการประชมุครังท ี
5/2550 เมอืวนัท ี28 พฤษภาคม 2550 กําหนดจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไร
ตามงบการเงนิรวมหลังจากหักเงนิทุนสํารองตามกฎหมายและเงนิทุนสํารองอนืๆ อย่างไรก็ตาม 
การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วจะตอ้งขนึอยู่กับกระแสเงนิสดของบรษัิทฯ ดว้ย โดยทผีลการดําเนนิงาน
ประจําปี 2562 ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มกํีาไรเป็นจํานวน 5,963.28 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้
เทา่กับ 4.11 บาท  

และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 42 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นครังคราว 
เมอืเห็นวา่บรษัิทมผีลกําไรพอสมควรพอทจีะทําเชน่นัน  

คณะกรรมการฯ ในการประชมุ ครังท ี3/2563 เมอืวันท ี20 มนีาคม 2563 ไดม้มีตใิหเ้ลอืน
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 จากทกํีาหนดไวเ้ดมิในวันท ี9 เมษายน 2563 ออกไปไมม่กํีาหนด 
และอนุมัตจิา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลจากกําไรของบรษัิทฯ ทปีรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงนิและบัญชี
กําไรขาดทุนประจําปี 2562 ซงึไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ แลว้ ทังน ี
เพือเป็นการลดผลกระทบทอีาจเกดิขนึจากการเลอืนประชมุสามัญผูถ้อืหุน้เนืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ดังกลา่วแลว้  จงึเห็นสมควรเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรร
กําไรประจําปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนนิงานตังแต่วันท ี1 มกราคม 2562 ถงึ
วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ดงัน ี

1. ทนุสํารองตามกฎหมาย:  ไมจั่ดสรรทนุสํารองตามกฎหมายเพมิเตมิเนอืงจากบรษัิทฯ 
ไดจั้ดสรรทนุสํารองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซงึเทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน
ของบรษัิทฯ แลว้ตงัแตปี่ 2549     

2. เงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้:  ไมจ่า่ยเงนิปันผลเพมิเตมิอกีสําหรับผลการดําเนนิงาน
ประจําปี 2562  เนืองจากบรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานตังแต่วันที 1 
มกราคม 2562 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ไปแลว้จํานวน 2 ครัง ดงัน ี

2.1 การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล ครังท ี1 สําหรับผลการดําเนนิงาน 6 เดอืนแรก
ของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจา่ยจํานวน 1,667.50 ลา้นบาท ซงึเป็นไปตาม
มตคิณะกรรมการฯ ในการประชมุครังท ี8/2562 เมอืวันท ี23 สงิหาคม 2562 และบรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผล
ดงักลา่วไปแลว้เมอืวนัท ี20 กนัยายน 2562  

2.2 การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ครังท ี2 สําหรับผลการดําเนนิงาน 6 เดอืนหลัง
ของปี 2562 แทนการจ่ายเงนิปันผลประจําปี ในอัตราหุน้ละ 1.25 บาท (ซงึเป็นอัตราเดยีวกับอัตราทจีะ
เสนอขออนุมัตติอ่ทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 ทกํีาหนดไวเ้ดมิเมอืวันท ี9 เมษายน 2563) คดิเป็น
เงนิปันผลจา่ยจํานวน 1,812.50 ลา้นบาท ซงึเป็นไปตามมตคิณะกรรมการฯ ครังท ี3/2563 เมอืวันท ี20 
มนีาคม 2563 เพอืลดผลกระทบทอีาจเกดิขนึกับผูถ้อืหุน้จากการเลอืนการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 
ออกไปโดยไม่มีกําหนด ตามทีบริษัทฯ ไดกํ้าหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสทิธไิดรั้บเงนิปันผลเมือวัน
พฤหัสบดที ี5 มนีาคม 2563 (Record Date) ซงึบรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลดังกลา่วไปแลว้
เมอืวนัท ี17 เมษายน 2563   

ทงัน ีเมอืนับรวมการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลทงัสองครังดงักลา่วในขอ้ 2.1 และ 2.2 แลว้ 
บรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนนิงานตังแตว่ันท ี1 มกราคม 2562  ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2562  
ในอตัราหุน้ละ 2.40 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทังสนิ 3,480 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 58.36 ของกําไร
ตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 
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โดยมขีอ้มลูการจา่ยเงนิปันผลเปรยีบเทยีบกบัปีทผีา่นมา สรปุดงัน ี
 ปี 2562 ปี 2561  

กําไร                       (ลา้นบาท) 5,963.28 5,587.60
จํานวนหุน้                  (ลา้นหุน้) 1,450 1,450
เงนิปันผลจา่ย             (บาทตอ่หุน้) 2.40 2.40
เงนิปันผลจา่ยทงัสนิ     (ลา้นบาท) 3,480 3,480
อตัราเงนิปันผลตอ่กําไร (รอ้ยละ) 58.36 62.28

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การจ่ายเงนิปันผลตามทเีสนอเป็นไปตามนโยบาย
การจา่ยเงนิปันผลทกํีาหนดไวข้องบรษัิทฯ และคณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบแลว้ โดยคํานงึถงึ
ผลการดําเนนิงาน กระแสเงนิสด การลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบรษัิทฯ และผลกระทบจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ตอ่ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2562 
โดยไมจั่ดสรรทนุสํารองตามกฎหมายเพมิเตมิ เนืองจากทนุสํารองตามกฎหมายของบรษัิทฯ มยีอดสะสมรวม
ทังสนิเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซงึเทา่กับรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ และ
ไมจ่่ายเงนิปันผลเพมิเตมิอกีสําหรับผลการดําเนนิงานประจําปี 2562 เนืองจากบรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนนิงานตังแต่วันท ี1 มกราคม 2562 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2562 ใหแ้ก ่    
ผูถ้อืหุน้แลว้ในอัตราหุน้ละ 2.40 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทังสนิจํานวน 3,480 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 58.36 ของกําไรตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ   

มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระน ีใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

ระเบยีบวาระท ี5   พจิารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี
รายละเอยีด: ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 

กําหนดใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี แตง่ตังผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบัญชี
ของบรษัิททกุปีนัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบใหจ้า้งบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย 
สอบบญัช ีจํากดั ซงึเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ประจําปี 2562 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ 
และบรษัิทยอ่ย ประจําปี 2563 เนอืงจากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั มผีลงานดา้น
การตรวจสอบ การจัดทํารายงาน และการประสานงานในปีทผีา่นมาอยูใ่นระดับทน่ีาพอใจ รวมทงัผูส้อบบัญชี
และทมีงานมคีวามเขา้ใจในภาระหนา้ทใีนฐานะผูส้อบบัญชอีสิระ มคีวามละเอยีดรอบคอบในการสอบทาน 
ตรวจสอบ และมขีอ้เสนอแนะ ขอ้พงึปฏบิัตเิพอืใหร้ะบบการควบคมุภายในและแนวทางปฏบิัตดิา้นบัญชี
เป็นไปโดยถกูตอ้งตามมาตรฐานการบัญชทีรัีบรองทัวไป นอกจากน ีผูส้อบบัญชแีละทมีงานยังไดม้กีารประชมุ
ร่วมกับผูบ้รหิารและหน่วยงานบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ตลอดจนเขา้ชแีจงผลการสอบทาน
การตรวจสอบงบการเงนิต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส รวมทังมีการประชุม
รว่มกบัคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมม่ฝ่ีายบรหิารฯ เป็นประจําทกุปี 

คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา้ง
บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด และแตง่ตังนายไวโรจน ์จนิดามณีพทิักษ์ (ผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตเลขท ี3565) หรอื นายวัยวัฒน์ กอสมานชยักจิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขท ี6333)  
หรอื นายณัฐพงศ ์ตันตจัิตตานนท ์(ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขท ี8829) โดยกําหนดใหผู้ส้อบบัญชี
รับอนุญาตคนใดคนหนงึ เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทฯ และ         
ในกรณีทผีูส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังกลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย 
สอบบัญช ีจํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอนืของบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด 
ทไีดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ มาปฏบิัตงิานแทนได ้ และกําหนดคา่ธรรมเนียม       
ในการสอบบญัชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2563 เป็นเงนิจํานวน 1,500,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-Pocket 
ตามจํานวนเงนิทจีา่ยจรงิแตไ่มเ่กนิ 45,000 บาท) ทังน ีคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วเพมิขนึจากปี 2562 จํานวน 
300,000 บาท เนอืงจากปรมิาณงานทเีพมิมากขนึ  
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ผูส้อบบัญชดีังกลา่วไดรั้บการแตง่ตังเป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2563 ของบรษัิทยอ่ย
ของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจํากัด บรษัิท ราชบุรพีลังงาน จํากัด บรษัิท อารเ์อช 
อนิเตอรเ์นชนัแนล คอรป์อเรชนั จํากดั บรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากดั บรษัิท ราชบรุ ีอลัลายแอนซ ์จํากดั 
บรษัิท ราช โอแอนดเ์อ็ม จํากดั บรษัิท อารอ์โีซลาร ์1 จํากดั บรษัิท หนิกองเพาเวอรโ์ฮลดงิ จํากดั บรษัิท 
หนิกองเพาเวอร ์จํากดั และบรษัิท ราช โคเจนเนอเรชนั จํากดั ทังนี ไมร่วมบรษัิท ซเีอ็นไบโอแมส จํากัด 
บรษัิท พบีไีบโอแมส จํากดั และบรษัิท แอลพไีบโอแมส จํากดั ซงึอยูร่ะหวา่งการชําระบัญชเีพอืเลกิกจิการ 
โดยมคี่าธรรมเนียมในการสอบบัญชปีระจําปี 2563 ทจีะไดรั้บจากบรษัิทยอ่ยดังกล่าวรวมกับทไีดรั้บ
จากบรษัิทฯ รวมเป็นเงนิทงัสนิจํานวน 3,620,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-Pocket ตามจํานวนเงนิ    
ทจีา่ยจรงิแตไ่มเ่กนิ 135,000 บาท)  

ทังนี ผูส้อบบัญชดีังกล่าวจะเป็นผูล้งนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยเป็นปีทสี ีและผูส้อบบัญชตีามรายชอืทเีสนอมานัน 
ไมม่คีวามสัมพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้เีกยีวขอ้ง
กับบคุคลดังกลา่วในลักษณะทีจะมผีลกระทบตอ่การปฏบิัตหินา้ทีอยา่งเป็นอสิระแตอ่ยา่งใด  
จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ รวมถงึไมม่ผีูส้อบบัญชี
คนใดทปีฏบิัตหินา้ทตีรวจสอบบัญชขีองบรษัิทฯ มาแลว้เกนิกว่าระยะเวลาทหีลักเกณฑแ์ละแนวปฏบิัติ
ตามประกาศทเีกยีวขอ้งกําหนด 

นอกจากนี บริษัทฯ ไดม้ีการจา้งกจิการทีเกียวขอ้งกับสํานักงานสอบบัญช ี         
ทผีูส้อบบัญชสีังกัดเป็นทปีรกึษาในปี 2562 เพอืวัตถปุระสงคเ์ฉพาะ ซงึบรษัิทฯ ไดบ้ันทกึเป็น
คา่ใชจ้า่ยทางบัญชใีนระหวา่งปีเป็นจํานวน 5,060,430 บาท ทังนี การจา้งกจิการทเีกยีวขอ้งกบัสํานักงาน 
สอบบัญชทีผีูส้อบบัญชสีงักดัในการใหบ้รกิารอนืนอกเหนอืจากงานสอบบัญชนัีน ไมก่อ่ใหเ้กดิการขัดกัน
ในดา้นผลประโยชน ์ (Conflict of Interest) และไมม่กีารตรวจสอบงานของตัวเอง ซงึจะไมทํ่าให ้
ผูส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระและขาดความเป็นกลางในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การคัดเลอืกผูส้อบบัญชแีละการกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีไดผ้่านการพิจารณากลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการฯ แลว้ โดยไดม้กีารพจิารณาอยา่งรอบคอบเกยีวกับความรูค้วามสามารถของทมีผูส้อบบัญช ี
ผลการปฏบิัตงิานทผีา่นมา ภาระและปรมิาณงาน ความสมเหตสุมผลของคา่ธรรมเนยีมในการสอบบัญช ี
รวมถงึความเป็นอสิระในการปฏบิัตงิาน และไมม่ผีูส้อบบัญชคีนใดทปีฏบิัตหินา้ทตีรวจสอบบัญชขีองบรษัิทฯ 
มาแลว้เกนิกว่าระยะเวลาทหีลักเกณฑต์ามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพยท์เีกยีวขอ้งกําหนด ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตังผูส้อบบัญชแีละ
กําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัชตีามทเีสนอดงักลา่ว 

มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระน ีใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

ระเบยีบวาระท ี6 พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ   
รายละเอยีด: คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล

และกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และไดพ้ิจารณากลันกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ ์
การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการของบรษัิทฯ และระดับความรับผดิชอบทไีดรั้บมอบหมาย 
การเปรยีบเทยีบกับระดับทปีฏบิัตอิยูใ่นธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกัน รวมทังการสรา้งแรงจูงใจ
ตอ่บคุลากรทมีคีณุวฒุ ิความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทเีหมาะสมทสีามารถเออืประโยชน์
ต่อความสําเร็จในการประกอบกจิการของบรษัิทฯ แลว้ จงึเสนอทปีระชุมสามัญผูถ้อืหุน้เพือพจิารณา
อนุมตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการในอตัราและหลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัปีกอ่น ทไีดรั้บอนุมัตจิาก
ทปีระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ โดยเป็นอตัราทเีปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทปีฏบิตัอิยูใ่นกลุม่ธรุกจิประเภท 
และขนาดเดยีวกนั ดงัน ี

1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2562 สําหรับคณะกรรมการฯ ดงัน ี   
(1)  ประธานกรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัส 1,500,000 บาท  
(2) กรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัสคนละ 1,200,000 บาท 
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(3)  ชว่งเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอื กรรมการ
บรษัิทยอ่ยมากกวา่หนงึบรษัิท ใหไ้ดรั้บโบนัสจากบรษัิททจัีดสรรโบนัสมากกวา่สําหรับระยะเวลานัน 

(4)  โบนัสกรรมการบรษัิทฯ ใหจั้ดสรรตามระยะเวลาทดํีารงตําแหน่ง และ 
ตามการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกรรมการทีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ  
รอ้ยละ 75 ขนึไป จะไดรั้บโบนัสเต็มจํานวนตามทบีรษัิทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรรโบนัสคราวนันๆ  
ส่วนกรรมการทเีขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 จะไดรั้บโบนัสตามสัดส่วน 
การเขา้ประชมุ 

(5) ฝ่ายบรหิารฯ ทเีป็นกรรมการบรษัิทฯ ไมไ่ดรั้บโบนัสในฐานะกรรมการ 
ทังนี โบนัสจ่ายสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงนิประมาณ 

13.369 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละประมาณ 0.22 ของกําไรตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ   
2.    กําหนดคา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย

ในปี 2563 ตามอตัราและหลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัปีกอ่นทไีดรั้บอนุมตัจิากทปีระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ ดงัน ี
2.1  คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดใหจ้า่ย  

เป็นรายเดอืน แบง่เป็น สว่นทจีา่ยคงทรีอ้ยละ 75 และสว่นทจีา่ยเมอืเขา้รว่มการประชมุรอ้ยละ 25 
โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 50,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 40,000 บาท 

2.2  คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย กําหนดใหจ้า่ยเป็นรายครัง
เมอืเขา้รว่มการประชมุ โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 
24,000 บาท ทังนี คณะกรรมการชดุยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบคุคล
และกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการกลันกรองการลงทุน และ
คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม ซงึมหีนา้ททีไีดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ตามรายละเอยีดในรายงานประจําปี 2562 หนา้ท ี76 - 79 

ฝ่ายบรหิารฯ ทเีป็นกรรมการบรษัิทฯ ไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนประจําในฐานะกรรมการ 
ผลประโยชนอ์นื: กรรมการไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนในลกัษณะอนื  
ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การพจิารณากําหนดคา่ตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ

บรษัิทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ไดม้ีการดําเนินการตามกระบวนการกลันกรองโดยคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯ แลว้ ซงึไดพ้จิารณาตามนโยบายการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทฯ และเทยีบเคยีงกับบรษัิทในธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั ตลอดจน
คํานงึถงึความเหมาะสมต่างๆ อยา่งครบถว้น ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกํิาหนดคา่ตอบแทน
กรรมการตามทเีสนอดงักลา่ว  

มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระน ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม
ของจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ ซงึเป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

ระเบยีบวาระท ี7 พจิารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
รายละเอยีด: ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 มกีรรมการทคีรบกําหนด

ตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระรวม 4 คน ซงึเทา่กับอัตราหนงึในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 17 ไดแ้ก ่

(1) นางสาวนันธกิา ทงัสพุานชิ กรรมการ   
(2) นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู กรรมการอสิระ  
(3)  นายสมบรูณ์ หน่อแกว้ กรรมการอสิระ 
(4) นายรัตนชยั นามวงศ ์ กรรมการอสิระ    
ในระหวา่งวันท ี1 กันยายน 2562 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ ไดป้ระกาศ

ในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เชญิใหผู้ถ้อืหุน้
เสนอรายชอืบคุคลทเีห็นวา่มคีณุสมบัตเิหมาะสม เพอืรับการเลอืกตังเป็นกรรมการเป็นการลว่งหนา้ และ
เมอืครบกําหนดดงักลา่ว ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชอืบคุคลเป็นกรรมการ  
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คณะกรรมการฯ มมีตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและ
กําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ และขอเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาเลอืกตังกรรมการ
แทนกรรมการทคีรบกําหนดตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระดงักลา่ว ดงัน ี

(1) นางสาวนันธกิา ทงัสพุานชิ  กรรมการ  ดํารงตําแหน่งตอ่อกีวาระหนงึ 
(2) นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู  กรรมการอสิระ  ดํารงตําแหน่งตอ่อกีวาระหนงึ 
(3) นายสมบรูณ์ หน่อแกว้ กรรมการอสิระ ดํารงตําแหน่งตอ่อกีวาระหนงึ 
(4) นายเกรยีงไกร รักษ์กลุชน  กรรมการอสิระ  
ทังนี การเลอืกตังกรรมการแทนผูท้อีอกจากตําแหน่งตามวาระดังกลา่ว ใหม้ผีล

ตงัแตว่นัถดัจากวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 เป็นตน้ไป  
การสรรหาและคัดเลอืกกรรมการไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล

และกําหนดค่าตอบแทนของบรษัิทฯ ซงึไดพ้จิารณาองคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติ
ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คณุวุฒทิางการศกึษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์
การทํางานในธรุกจิทเีกยีวขอ้งกับการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และความหลากหลายทางวชิาชพีทสีามารถ
เออืประโยชน์ต่อการประกอบกจิการและสามารถชว่ยพัฒนาบรษัิทฯ ได ้รวมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะ
กรรมการบรษัิทฯ ในชว่งทผีา่นมา สําหรับกรรมการอสิระนัน ไดพ้จิารณาตามนยิามกรรมการอสิระ
ทบีรษัิทฯ กําหนดขนึซงึสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูล รวมทังความสมัพันธท์างธรุกจิ
ทมีนัียสําคญัทอีาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทหีรอืใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอสิระ  

สําหรับขอ้มูลทเีกยีวขอ้งของผูท้ไีดรั้บการเสนอชอืเป็นกรรมการ รวมทังนยิาม
กรรมการอสิระของบรษัิทฯ มรีายละเอยีดปรากฏตามสงิทสีง่มาดว้ย 4  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การคัดเลอืกกรรมการไดดํ้าเนนิการตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบรษัิทฯ โดยผา่นการพจิารณากลันกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนด
คา่ตอบแทนของบรษัิทฯ ซงึไดพ้จิารณาคณุสมบตัทิเีหมาะสม และเป็นประโยชนแ์กก่จิการของกลุม่บรษัิทฯ 
อยา่งครบถว้นแลว้ โดยกรรมการอสิระมคีุณสมบัตสิอดคลอ้งตามนยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ 
และของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซงึสามารถทําหนา้ทแีละใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาเลอืกตงักรรมการแทนผูท้อีอกตามวาระตามทเีสนอดงักลา่ว  

มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระน ีใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

ระเบยีบวาระท ี8 พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี 
อนึง ในระหว่างวันที 1 กันยายน 2562 ถงึวันที 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ    

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรอืงเพอืคณะกรรมการฯ พจิารณาบรรจใุนระเบยีบวาระการประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้คราวน ีปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเรอืงบรรจใุนระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ในการจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 บรษัิทฯ จําเป็นตอ้งปฏบิัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของภาครัฐ เพือความปลอดภัยต ่อ
สุขอนามัย และลดโอกาสและความเสียงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทําใหต้อ้งจัดทีนัง    
โดยเวน้ระยะหา่งทางสงัคม สง่ผลใหห้อ้งประชมุสามารถรองรับผูเ้ขา้รว่มประชมุไดจํ้านวนจํากดั บรษัิทฯ 
จงึขอเสนอใหท้า่นผูถ้อืหุน้พจิารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
ตามรายละเอยีดในสงิทสี่งมาดว้ย 8 โดยกรอกขอ้ความและลงลายมอืชอืในหนังสอืมอบฉันทะ    
แบบใดแบบหนงึตามสงิทสีง่มาดว้ย 6 พรอ้มแนบหลักฐานประกอบตามทกํีาหนดในสงิทสีง่มาดว้ย 7 
และโปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะดังกล่าวใสซ่องบรกิารไปรษณียธ์รุกจิตอบรับตามสงิทสีง่มาดว้ย 11 
มาทบีรษัิทฯ ภายในวนัองัคารท ี7 กรกฎาคม 2563  

กรณีทา่นผูถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะสอบถามหรอืขอขอ้มลูเพมิเตมิในเรอืงทไีดบ้รรจไุว ้
ในระเบยีบวาระการประชมุขา้งตน้ และ/หรอื เสนอแนะขอ้คดิเห็นอนืใดทเีป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิ
ของบรษัิทฯ สามารถสง่คาํถามลว่งหนา้ มายงับรษัิทฯ ตามแบบฟอรม์และชอ่งทางในสงิทสีง่มาดว้ย 13 
ภายในวันอังคารท ี7 กรกฎาคม 2563 และสําหรับทา่นผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะ ทมีขีอ้ซักถาม
ในทปีระชมุ บรษัิทฯ ขอใหเ้ขยีนคําถามลงในแบบฟอรม์ทจัีดเตรยีมไว ้และสง่ใหก้บัเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ 
ในหอ้งประชมุ เนืองจากบรษัิทฯ ไม่ไดจั้ดไมโครโฟนสําหรับซักถาม ทังนี บรษัิทฯ จะพจิารณา
ตอบขอ้ซกัถามในหอ้งประชมุ  
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เพอืความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ บรษัิทฯ ขอความกรุณา
นําแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุตามสงิทสีง่มาดว้ย 3 มาแสดง ณ จดุลงทะเบยีน  

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุตามวัน เวลา และสถานทดีังกลา่ว โดยบรษัิทฯ 
จะเรมิเปิดรบัลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุมตงัแตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ทังน ีคณะกรรมการฯ ไดม้มีติ
กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้ทมีชีอือยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้และจํานวนหุน้ทถีอือยู ่ณ วันองัคารท ี2 มถินุายน 2563 
เป็นผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คราวน ีและขอความรว่มมอื
จากทกุทา่นโปรดกรุณาปฏบิัตติามมาตรการและแนวปฏบิัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 
ภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสงิทสีง่มาดว้ย 12 
อยา่งเครง่ครัด ทงัน ีเพอืความปลอดภยัตอ่สขุอนามยัทดีขีองทุกท่านและสังคมโดยรวม 

บรษัิทฯ หวังเป็นอยา่งยงิวา่จะไดรั้บความเขา้ใจและความรว่มมอืดว้ยดใีนการประชมุ
ภายใตส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคดังกลา่วในครังนทีอีาจทําใหท้า่นผูถ้อืหุน้ไมไ่ดรั้บความสะดวก 
และขอขอบพระคณุทา่นผูถ้อืหุน้เป็นอยา่งสงู มา ณ โอกาสน ี  
 

ขอแสดงความนับถอื 
 โดยคําสงัคณะกรรมการบรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
 
     
 
 (นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ) 
 กรรมการผูจั้ดการใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานเลขานุการบรษัิท 
โทรศพัท ์ 0 2794 9510 
โทรสาร 0 2794 9888 ตอ่ 9510  


