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บรษัิทฯ ขอความรว่มมอืทกุทา่นปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิ
เกยีวกบัการจัดการประชมุภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยา่งเคร่งครัด 
 
 

บริษัทฯ ไม่จัดบูธกิจกรรม และไม่แจกของทีระลึก  

เปิดรบัลงทะเบยีน เวลา 12.00 น. 

เพอืความรวดเร็วในการลงทะเบยีน 
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ซงึพมิพบ์ารโ์คด้มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทลีงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 
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ทะเบยีนเลขท ี0107543000031 
RATCH 028/2564 

12 มนีาคม 2564 
เรอืง   ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 
เรยีน    ทา่นผูถ้อืหุน้ 
สงิทสีง่มาดว้ย  1. สําเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 เมอืวันท ี10 กรกฎาคม 2563 
 2. QR Code รายงานประจําปี  และรายงานความยังยนื ประจําปี 2563 
 3. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 
  (โปรดนํามาแสดงในวนัประชุมเพอืความรวดเร็วในการลงทะเบยีน) 
 4.   ประวัตยิอ่และขอ้มลูทเีกยีวขอ้งของผูไ้ดร้ับการเสนอชอืเป็นกรรมการ  
  และนยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ 
 5.   ขอ้บังคับบรษัิทฯ ทเีกยีวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  
 6. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําใหใ้ชแ้บบ ข.) 

7.   หลักฐานประกอบการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ วธิกีารมอบฉันทะ  
การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

8. กรรมการอสิระ และกรรมการผูจั้ดการใหญท่บีรษัิทฯ เสนอเป็นผูร้ับมอบฉันทะ 
9. แบบแจง้ความจํานงขอรับรายงานประจําปี 2563 รายงานความยังยนื ประจําปี 2563         

และหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ทจัีดพมิพเ์ป็นรปูเลม่ 
 10. แผนทแีสดงสถานทปีระชมุ 
 11. ซองบรกิารไปรษณียธ์รุกจิตอบรับ 
 12. แนวปฏบิัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ภายใตส้ถานการณ ์
  การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 13. แบบฟอรม์คําถามลว่งหนา้สําหรับการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ในการประชมุครังท ี1/2564 เมอืวันท ี15 กมุภาพันธ ์2564  
มมีตอินุมัตใิหจั้ดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ในวันจันทรท์ ี5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
(เรมิเปิดรบัลงทะเบยีน เวลา 12.00 น.) ณ หอ้งเวลิดบ์อลรมู ชนั 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์
และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์เซ็นทรลัเวลิด ์เลขท ี999/99 ถนนพระรามท ี1 เขตปทุมวัน 
กรงุเทพมหานคร เพอืพจิารณาเรอืงตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดังตอ่ไปน ี

ระเบยีบวาระท ี1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563    
เมอืวนัท ี10 กรกฎาคม 2563 
รายละเอยีด: การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 ไดจั้ดขนึเมอืวันท ี10 

กรกฎาคม 2563 ซงึบริษัทฯ ไดจั้ดทําและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.ratch.co.th) แลว้ และไดจั้ดสง่สําเนามาพรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุนตีามสงิทสีง่มาดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การบันทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกตอ้ง
และครบถว้น ผูถ้อืหุน้จงึสมควรรับรองรายงานการประชมุดังกลา่ว 

มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระน ีใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
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ระเบยีบวาระท ี2    รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกยีวกบักจิการของบรษิทัฯ 
ในรอบปีทผีา่นมา และกจิการทจีะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ 
รายละเอยีด: ปี 2563 บรษัิทฯ มผีลการดําเนนิงานทสีําคัญตามสัดสว่นการลงทุน

ทังในธรุกจิดา้นพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน ธรุกจิเกยีวเนือง และธรุกจิอนื  ๆทังทเีดนิเครอืงและ
ใหบ้รกิารเชงิพาณิชย ์และทอียู่ระหว่างการก่อสรา้งและพัฒนา โดยมกีําลังการผลติจากธุรกจิผลติไฟฟ้า            
ซงึเป็นธรุกจิหลัก จากทังในและตา่งประเทศ รวมทังสนิ 8,174.00 เมกะวัตต ์ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าทเีดนิเครอืง
เชงิพาณชิยแ์ละรับรูร้ายไดแ้ลว้ 6,599.89 เมกะวัตต ์และโครงการโรงไฟฟ้าทอียูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนา 
1,574.11 เมกะวัตต์ ซงึในจํานวนนีเป็นกําลังการผลติทีเขา้ลงทุนและเดนิเครืองเชงิพาณิชย์เพิมเตมิ                 
ในระหว่างปี 2563 จํานวน 160.70 เมกะวัตต ์ทังจากการลงทุนผ่านบรษัิทย่อย และการลงทุนทีบรษัิทฯ             
เขา้รว่มทนุทังในประเทศและตา่งประเทศ สรปุไดด้ังน ี

1. ธุรกจิผลติไฟฟ้า ประกอบดว้ย 
1) โรงไฟฟ้าทเีดนิเครอืงเชงิพาณิชยอ์ยูเ่ดมิ รวมทังสนิ 6,439.19 เมกะวัตต ์

ประกอบดว้ย 
(1)  โรงไฟฟ้าในประเทศ ขนาดกําลังการผลติรวม 4,395.32 เมกะวัตต ์

ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าราชบรุ ีโรงไฟฟ้าราชบรุเีพาเวอร ์โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กราชบรุเีวอลด ์โรงไฟฟ้า
ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กนวนคร โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเบกิไพรโคเจนเนอเรชนั โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้า
รายเล็กราชโคเจนเนอเรชนั โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยโ์ซลารต์า้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์
โซล่าเพาเวอร ์โคราช 3, 4 และ 7 โรงไฟฟ้าพลังงานลมหว้ยบง 2 และ 3  และโรงไฟฟ้าพลังงานชวีมวล
สงขลาไบโอแมส   

(2) โรงไฟฟ้าในตา่งประเทศ ขนาดกําลังการผลติรวม 2,043.87 เมกะวัตต ์
ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา โรงไฟฟ้าพลังนํา-นํางมึ 2 และโรงไฟฟ้าพลังนํา เซเปียน-เซนํานอ้ย           
ใน สปป.ลาว โรงไฟฟ้าพลังนํา อาซาฮาน-1 ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี และโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์และการเสรมิการใหบ้รกิารกูค้นืระบบโรงไฟฟ้า
ของบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน จํากัด ในเครอืรัฐออสเตรเลยี และการลงทุนในธุรกจิผลติไฟฟ้า
ผา่นการถอืหลักทรัพย ์EDL-Generation Public Company ในตลาดหลักทรัพย ์สปป.ลาว 

2) โรงไฟฟ้าทเีขา้ลงทุน และ/หรอื เดนิเครอืงเชงิพาณิชย ์และรบัรู ้
รายไดเ้พมิเตมิ ในระหวา่งปี 2563 จํานวน 160.70 เมกะวัตต ์ไดแ้ก ่ 

(1) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม ขนาดกําลังการผลติ 136.71 เมกะวัตต ์ทบีรษัิทฯ เขา้ลงทนุโดยการถอืหุน้ทางออ้มผ่าน 
An Bihn Energy and Infrastructure Fund ซงึเป็นกองทุนเวยีดนามทมีุ่งเนน้ลงทุนในธุรกจิดา้นพลังงาน
และโครงสรา้งพนืฐาน ในสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม 

(2) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) 
จังหวัดปทมุธาน ีขนาดกําลังการผลติ 23.99 เมกะวัตต ์  

3) โรงไฟฟ้าทเีขา้ลงทุน และอยู่ระหว่างการก่อสรา้งและพฒันา    
รวมทังสนิ 1,574.11 เมกะวัตต ์ซงึคาดว่าจะเรมิทยอยเดนิเครอืงเชงิพาณิชย ์และสรา้งรายได้
อยา่งตอ่เนอืงตามสดัสว่นของบรษัิทฯ ดังน ี 

ปี 2564  จํานวน 4 โครงการ รวม 537.04 เมกะวัตต ์ไดแ้ก ่
(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ในเครือรัฐออสเตรเลีย 

ขนาดกําลังการผลติ 149.94 เมกะวัตต ์ 
(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ในเครอืรัฐออสเตรเลยี 

ขนาดกําลังการผลติ 226.80 เมกะวัตต ์ 
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม Riau ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี 

ขนาดกําลังการผลติ 145.15 เมกะวัตต ์
(4) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thang Phong ในสาธารณรัฐสังคมนยิม

เวยีดนาม ขนาดกําลังการผลติ 15.15 เมกะวัตต ์
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ปี 2565  จํานวน 3 โครงการ รวม 311.07 เมกะวัตต ์ไดแ้ก ่
(1) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเน็กซฟิ ราช เอ็นเนอรจ์ ีระยอง 

จังหวัดระยอง ขนาดกําลังการผลติ 45.08 เมกะวัตต ์ 
(2) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชนั (สว่นขยาย) 

จังหวัดปทมุธาน ีขนาดกําลังการผลติ 29.99 เมกะวัตต ์ 
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีร ์Fangchenggang II ในสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ขนาดกําลังการผลติ 236.00 เมกะวัตต ์
ปี 2566 ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าอาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี 

จังหวัดนครราชสมีา ขนาดกําลังการผลติ 12.00 เมกะวัตต ์ 
ปี 2567 และปี 2568 ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมหนิกอง 

จังหวัดราชบรุ ีขนาดกําลังการผลติ 714.00 เมกะวัตต ์

2. ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน ประกอบดว้ย 
1) ระบบสาธารณูปโภคพืนฐานทใีหบ้รกิารเชิงพาณิชย  ์และรบัรู ้

รายไดอ้ยูเ่ดมิ ไดแ้ก ่ธรุกจิผลตินําประปาแสนดนิ ใน สปป.ลาว  
2) ระบบสาธารณูปโภคพนืฐานทเีขา้ลงทนุ และ/หรอื ใหบ้รกิารเชงิพาณิชย ์

และรบัรูร้ายไดเ้พมิเตมิ ในระหวา่งปี 2563 ไดแ้ก ่โครงการโครงขา่ยสายใยแกว้นําแสง    
3) ระบบสาธารณูปโภคพนืฐานทเีขา้ลงทุน และทอียูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง

และพฒันา ซงึคาดว่าจะเรมิทยอยใหบ้รกิารเชงิพาณิชย ์และสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเนืองตามสัดสว่น
ของบรษัิทฯ ดังน ี

ปี 2564  ไดแ้ก ่โครงการโครงขา่ย Internet of Things ในประเทศไทย   

ปี 2565  จํานวน 2 โครงการ ไดแ้ก ่
(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง (ชว่งลาดพรา้ว-สําโรง)   
(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ู(ชว่งแคราย-มนีบรุ)ี   

3. ธุรกจิเกยีวเนอืง และธุรกจิอนื  ๆ 
1) ธุรกจิเกยีวเนอืง และธุรกจิอนืๆ ทใีหบ้รกิารเชงิพาณิชย  ์และรบัรู ้

รายไดแ้ลว้ ประกอบดว้ย ภายในประเทศ ไดแ้ก ่ธรุกจิใหบ้รกิารงานเดนิเครอืงและบํารงุรักษา ธรุกจิใหบ้รกิาร
ซอ่มอุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้า และธุรกจิใหบ้รกิารจัดหาเชอืเพลงิชวีมวล และในต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
ธุรกจิจัดหาเชอืเพลงิถ่านหนิ และธุรกจิใหบ้รกิารจัดหาบุคลากรดา้นเทคนิคตามสัญญาเดนิเครืองและ
บํารงุรักษาโรงไฟฟ้า ใน สปป.ลาว 

2) ธุรกจิเกยีวเนอืง และธุรกจิอนืๆ ทเีขา้ลงทุน และคาดว่าจะเรมิทยอย
ใหบ้รกิารเชงิพาณิชย ์และรบัรูร้ายไดเ้พมิเตมิ ดงัน ี

ปี 2564 ไดแ้ก ่การเขา้ลงทนุในธรุกจิใหบ้รกิารเชอืเพลงิการบนิ โดยการเขา้ซอื
หุน้สามัญบรษัิท บรกิารเชอืเพลงิการบนิกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) (“BAFS”) จากบรษัิท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) 
ในสดัสว่นรอ้ยละ 15.53 ของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายและเรยีกชําระแลว้ทังหมดของ BAFS สง่ผลใหบ้รษัิทฯ 
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิทดังกลา่ว     

ปี 2565 ไดแ้ก่ โครงการผลติและจําหน่ายเชอืเพลงิชวีมวลอัดแท่ง 
(“Wood Pellet”) ใน สปป.ลาว 

นอกจากนี บรษัิทฯ ยังมโีครงการตา่งๆ ทอียูร่ะหวา่งการพจิารณาเขา้ลงทนุเพมิเตมิ
อกีหลายโครงการ ทังโครงการในธุรกจิผลติไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน ธุรกจิเกยีวเนือง และธุรกจิอนื  ๆ
เพือใหก้ารดําเนินธุรกจิเป็นไปตามทศิทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายการเตบิโตอย่างยังยืนต่อไป อาท ิ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้น กวางจ ิ1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Nexif Ben Tre  ในสาธารณรัฐสังคมนยิม
เวยีดนาม และโครงการเอกชนร่วมลงทุนในส่วนการดําเนินงานและบํารุงรักษา (O&M) ทางหลวงพเิศษ
ระหวา่งเมอืงหมายเลข 6 สายบางปะอนิ-นครราชสมีา และหมายเลข 81 สายบางใหญ-่กาญจนบรุ ีเป็นตน้  
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สรปุเหตกุารณ์สําคญัอนืๆ ในระหวา่งปี 2563 ดังน ี
มกราคม บรษัิทฯ ขายหุน้สามัญของบรษัิท หนิกองเพาเวอรโ์ฮลดงิ จํากดั จํานวน 

196,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49 ของจํานวนหุน้ทังหมด ในราคาหุน้ละ 
10 บาท เท่ากับมูลค่าหุน้ทตีราไว ้(ราคาพาร์) คดิเป็นจํานวนเงนิ 
1.96 ลา้นบาท ใหแ้กบ่รษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 
เมอืวันท ี3 มกราคม 2563 และตอ่มาเมอืวันท ี29 กนัยายน 2563 
โครงการไดร้ับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สงิแวดลอ้ม จากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สงิแวดลอ้ม (“สผ.”) และลงนามสัญญาสําคัญ ไดแ้ก่ สัญญาจา้ง
ออกแบบวศิวกรรม จัดหา และก่อสรา้ง และสัญญาบรกิารซ่อมบํารุง
และจัดหาอะไหลร่ะยะยาว 
บรษัิทฯ รว่มกบัมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์บรษัิท นวนคร จํากดั (มหาชน) 
(“NNCL”) และบรษัิท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (“ALT”)         
ลงนามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื (Memorandum of Understanding: 
“MOU”) “โครงการ District 9: เขตอตุสาหกรรมดจิทัิลและชมุชนอัจฉรยิะ” 
ซงึเป็นโครงการศกึษาแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมือวันที 8 
มกราคม 2563 เพือมุ่งตอบสนองความตอ้งการดา้นการผลติ การคา้ 
พลังงาน และโทรคมนาคมในยคุดจิทัิล 

มนีาคม บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชนั จํากดั (“RAC”) บรษัิทยอ่ยทางออ้ม
ทบีรษัิทฯ ถอืหุน้ทังจํานวน ไดล้งนามสญัญาซอืขายไฟฟ้ากบั Infigen 
Energy ซงึจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยอ์อสเตรเลยี และเป็นบรษัิท
ชันนําในการร่วมเปลยีนผ่านธุรกจิพลังงานของเครอืรัฐออสเตรเลยี
เขา้สูพ่ลังงานทดแทน เมอืวันท ี9 มนีาคม 2563 เพอืจําหน่ายไฟฟ้า
ใหแ้ก ่Infigen Energy ในสดัสว่นรอ้ยละ 60 ของพลังงานไฟฟ้าทผีลติได ้
จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector (ขนาดกําลังการผลติ 
226.80 เมกะวัตต)์ โดยจะเรมิซอืขายไฟฟ้าตามสัญญาเมือโครงการ 
เรมิผลติไฟฟ้าครังแรก (First Energy Generation) ภายในปี 2563 
และสญัญาจะสนิสดุในวันท ี31 ธันวาคม 2573  และตอ่มาเมอืวันท ี
24 มนีาคม 2563 RAC ไดบ้รรลขุอ้ตกลงสญัญาซอืขายไฟฟ้าระยะยาว
กบั ALDI Foods Pty Ltd ซงึเป็นผูค้า้ปลกีรายใหญใ่นเครอืรัฐออสเตรเลยี 
โดยจะรับซอืไฟฟ้าจากโครงการดังกลา่วรอ้ยละ 19.40 ของพลังงานไฟฟ้า
ทีผลติได ้เรมิตังแต่โครงการเรมิเดนิเครืองเชงิพาณิชยต์ามแผน
ภายในปี 2564 เป็นระยะเวลา 10 ปี 

 บรษัิทฯ ไดล้งนามสัญญาซอืขายหุน้สามัญ NER Singapore Pte. Ltd. 
ในสัดส่วนรอ้ยละ 49 คดิเป็นเงนิประมาณ 21 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
(เทยีบเท่าประมาณ 662 ลา้นบาท) จาก Nexif Energy Thailand B.V. 
ผูถ้อืหุน้เดมิ เมอืวันท ี12 มนีาคม 2563 เพอืพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเน็กซฟิ ราช เอ็นเนอรจ์ ีระยอง ตอ่มาเมอืวันท ี21 
เมษายน 2563 โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวประสบความสําเร็จในการเบกิ
เงนิกูง้วดแรกจากสถาบันการเงนิตา่ง  ๆและเมอืวันท ี8 พฤษภาคม 2563 
ไดเ้ปลยีนชอืบรษัิทรว่มทนุจากเดมิ NER Singapore Pte. Ltd. เป็น Nexif 
RATCH Energy Singapore Pte. Ltd.  
บรษัิทฯ ไดล้งนามสัญญาระหว่างผูถ้อืหุน้กับ NNCL และบรษัิท พอีเีอ 
เอ็นคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 40, 
35 และ 25 ตามลําดับ เมือวันที 27 มีนาคม 2563 เพือร่วมพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา และต่อมาเมือวันที 21 
เมษายน 2563 ผูถ้อืหุน้ทังสามราย ไดจ้ดทะเบยีนจัดตังบรษัิทร่วมทนุ 
“บรษัิท อาร ์อ ีเอ็น โคราช เอนเนอรย์ ีจํากดั” ทนุจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท  

พฤษภาคม บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชนัแนล (สงิคโปร)์ คอรป์อเรชนั จํากดั (“RHIS”) 
บรษัิทย่อยทางออ้มทบีรษัิทถอืหุน้ทังจํานวน ไดล้งนามสัญญา
ซอืขายหุน้ RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd. (บรษัิทในสาธารณรฐั
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สงิคโปร)์ ในสดัสว่นรอ้ยละ 63.8 กบั Asia Investment, Development 
and Construction Sole Co., Ltd. ผูถ้อืหุน้เดมิ (บรษัิทใน สปป. ลาว) 
เมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2563 โดยภายหลังการเขา้ซอืหุน้แลว้เสร็จ
จะทําใหบ้รษัิทฯ มีสัดส่วนการถือหุน้ทางออ้มในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม Thanh Phong ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 ตามเงอืนไขบังคับกอ่นของสญัญาซอืขายหุน้ 
และการอนุมัตจิากหน่วยงานรัฐบาลทเีกยีวขอ้ง 
บรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด (“RL”) เขา้ทํารายการทเีกยีวโยงกัน 
ในการเขา้ทําสัญญาใหบ้ริการจัดหาบุคลากรเพือไปปฏิบัติงาน
เดนิเครืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังนํา นําเงยีบ 1 ใน สปป.ลาว 
กบั กฟผ. เมอืวันท ี27 พฤษภาคม 2563 มลูคา่สญัญา 36.67 ลา้นบาท 
ระยะเวลา 58 เดอืน ตังแตเ่ดอืนพฤษภาคม 2563 ถงึเดอืนกมุภาพันธ ์2568  

มถินุายน เมอืวันท ี10 มถิุนายน 2563 ศาลจังหวัดนนทบุร ีไดอ้า่นคําพพิากษา
ของศาลอทุธรณ์ ภาค 1 คดแีพ่งระหวา่งบรษัิท เอส ท ีเพาเวอร ์กรุ๊ป จํากดั 
(“โจทก”์) และบรษัิทฯ โดยกลา่วหาวา่ บรษัิทฯ และผูบ้รหิารกระทําผดิ
ขอ้ตกลงในการร่วมประกอบกจิการเพือเขา้ร่วมประมูลโครงการ
โรงไฟฟ้าโดยใชส้ทิธไิม่สุจรติทีจะไม่ยืนขอ้เสนอประมูลโรงไฟฟ้า            
ทําใหโ้จทกเ์สยีหายและขาดประโยชนจ์ากการไมไ่ดร้ับคัดเลอืกการประมลู 
โดยมคํีาพพิากษายนืตามคําพพิากษาของศาลชนัตน้ (ศาลจังหวัดนนทบรุ)ี 
ทียกฟ้องโจทก์ ดว้ยเหตุทีบริษัทฯ บริษัทย่อย และผูบ้ริหารไม่ได ้
กระทําละเมดิตอ่โจทกด์ังทโีจทกก์ลา่วอา้ง 
โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจ ีจังหวัดราชบรุ ีขนาดกําลังการผลติ 720 เมกะวัตต ์ 
ไดส้นิสดุสัญญาซอืขายไฟฟ้า กับ กฟผ. และไดยุ้ตกิารเดนิเครอืง
เพอืจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบตังแตว่ันท ี30 มถินุายน 2563 

กรกฎาคม บรษัิท อาร์เอช อนิเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน จํากัด (“RHIC”)  
จดทะเบยีนเพมิทนุจํานวน 15,000 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่
จํานวน 1,500 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท และเรียกชําระเงนิค่าหุน้
เพมิทนุงวดแรกแลว้จํานวน 6,150 ลา้นบาท เพอืทําการเพมิทนุตอ่ไปยัง
บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนชันแนล (มอริเชยีส) คอร์ปอเรชัน จํากัด 
(“RHIM”)  และ RHIS (บรษัิทย่อยทางตรงและทางออ้มของ RHIC) 
เป็นเงนิจํานวน 200.20 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ และ 200 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 
ตามลําดับ ภายในเดอืนกรกฎาคม 2563 ตอ่มาเมอืวันท ี5 พฤศจกิายน 2563  
RHIC ไดเ้รียกชําระค่าหุน้เพิมทุนงวดที 2 จํานวน 2,130 ลา้นบาท              
เพอืทําการเพมิทนุตอ่ไปยัง RHIM และ RHIS อกีบรษัิทละ 70 ลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ และเมอืวันท ี19 มกราคม 2564 ไดเ้รียกชําระค่าหุน้เพมิทุน
งวดท ี3 จํานวน 705 ลา้นบาท เพอืทําการเพมิทนุตอ่ไปยัง RHIM และ 
RHIS อีกบริษัทละ 23 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพือนําไปใชล้งทุน
โครงการต่างๆ ในต่างประเทศ รวมถงึ ชําระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน และ
เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิการของแตล่ะบรษัิท สําหรับคา่หุน้สว่นทเีหลอื
บรษัิทย่อยทังสามจะเรยีกชําระเพมิเตมิตามความจําเป็นในการลงทุน
ในโครงการตา่ง  ๆในอนาคตตอ่ไป   
RHIS  ไดล้งนามสัญญาหลัก (Definitive Agreement) ทเีกยีวขอ้งกับ
การเป็นหุน้ส่วนกับ Geleximco Group Joint Stock Company 
(“Geleximco”) ภายหลังจากบรรลเุงอืนไขบังคับกอ่นทรีะบใุนสัญญานี  
RHIS กับ  Geleximco จะร่วมลงทุนใน  An Binh Energy and 
Infrastructure Fund (“ABEIF”) ซงึเป็นกองทนุเวยีดนามทมีุง่เนน้ลงทุน
ในธุรกจิดา้นพลังงานและโครงสรา้งพืนฐานในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ทีรวมถงึแต่ไม่จํากัดเฉพาะโครงการพลังความรอ้นและ
โครงการพลังงานทดแทน แตย่ังรวมถงึโครงการทมีศีักยภาพต่างๆ 
ไดแ้ก ่โครงการโรงไฟฟ้าถา่นหนิ ขนาดกําลังการผลติ 1,200 เมกะวัตต ์          
อยูร่ะหวา่งการเรมิพัฒนาโครงการ ตังอยูท่างตอนกลางของสาธารณรัฐ
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สังคมนิยมเวียดนาม โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ Thang Long 
ขนาดกําลังการผลติ 620 เมกะวัตต ์เดนิเครอืงเชงิพาณชิยแ์ลว้ ตังอยู่
ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังนํา ขนาดกําลังการผลติ 150 เมกะวัตต ์ตังอยูท่างตอนเหนือ
ของสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม อยูร่ะหวา่งเรมิพัฒนาโครงการ และ
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ขนาดกําลังการผลติ 650 เมกะวัตต ์ตังอยู่
ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม ขณะนีอยูร่ะหวา่ง
พัฒนาโครงการ เป็นตน้ ทังนี บรษัิทฯ และ Geleximco จะถอืหุน้    
ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 และ 51 ของทนุจดทะเบยีน (Charter Capital) 
ของกองทนุ ABEIF ตามลําดับ โดยมลูคา่การลงทนุของ RHIS ประมาณ 
78.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทยีบเท่าประมาณ 2,500 ลา้นบาท และ
ต่อมาเมอืวันท ี18 สงิหาคม 2563 กองทุน ABEIF ไดล้งทุนครังแรก          
ในภาคการผลิตไฟฟ้า (Power Sector) โดยเขา้ถือหุน้ทางออ้ม           
ในสัดสว่นรอ้ยละ 45 คดิเป็นเงนิลงทุนจํานวน 3,601,004,640,000 ดอง
เวยีดนาม (หรอืเทยีบเทา่จํานวน 4,920 ลา้นบาท) ในโครงการโรงไฟฟ้า
ถา่นหนิ Thang Long ซงึเดนิเครอืงเชงิพาณชิยแ์ลว้  

สงิหาคม บรษัิท สมารท์ อนิฟราเนท จํากดั (“SIC”) บรษัิทยอ่ยซงึบรษัิทถอืหุน้
รว่มกบั ALT ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 และ 49 ตามลําดับ ไดเ้พมิทนุจดทะเบยีน
จํานวน 549,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่ 54,900,000 หุน้ 
มลูคา่หุน้ละ 10 บาท (คดิเป็นสดัสว่นของบรษัิทฯ 27,999,000 หุน้ หรอื
คดิเป็นเงนิ 279,990,000 บาท) เมอืวันท ี3 สงิหาคม 2563 และภายหลัง
การเพมิทุนแลว้เสร็จ จะทําใหม้ทีุนจดทะเบยีนรวม 550,000,000 บาท 
ซงึการเพมิทนุจดทะเบยีนในครังนมีวีัตถปุระสงคห์ลัก เพอืนําเงนิไป
เขา้ซอืโครงข่ายสายใยแกว้นําแสง จํานวน 2 โครงการ จาก ALT ไดแ้ก่ 
โครงขา่ยสายใยแกว้นําแสงตามแนวทางรถไฟและทางหลวง และโครงการ
ทอ่รอ้ยสายสอืสารใตด้นิผา่นทอ่ใตด้นิของการไฟฟ้านครหลวงบนถนน 
3 เสน้ทางหลัก ไดแ้ก่ ถนนสุขุมวทิ ถนนพหลโยธนิ-ประดพิัทธ ์และ     
ถนนพญาไท (รวมเรียกทัง 2 โครงการว่า “ทรัพย์สนิโครงการ”)   
รวมมลูคา่ทังสนิ 530,868,730 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพมิ) สําหรับเงนิ
ส่วนทีเหลือจากการซือทรัพย์ส ินดังกล่าวจะใชเ้พือเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนของ SIC ต่อไป และเมอืวันท ี24 กันยายน 2563 ผูร้่วมทุน
ทังสาม ไดล้งนามบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางธรุกจิ วา่ดว้ยการนํา
โครงข่ายโทรคมนาคมและพืนทีในการติดตังอุปกรณ์โครงข่าย
โทรคมนาคมของ กฟผ. ทมีอียู่ในปัจจุบันและในอนาคตมาใหบ้รกิาร
และใชง้านร่วมกันใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ โดยพรอ้มใหบ้รกิารลูกคา้
ตังแตว่ันท ี15 กนัยายน 2563 
บรษัิท ราช โคเจนเนอเรชัน จํากัด ไดร้ับความเห็นชอบจาก กฟผ. 
ใหข้ยายกําลังการผลติไฟฟ้าประมาณ 30 เมกะวัตต ์และกําลังการผลติไอนํา
ประมาณ 5.46 ตันต่อชัวโมง เพือจําหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้อุตสาหกรรม
ดังกล่าวเพมิเตมิแลว้ เมอืวันท ี4 สงิหาคม 2563 ซงึการลงทุนจะใชเ้งนิ
ประมาณ 1,600 ลา้นบาท กําหนดเริมงานก่อสรา้งประมาณเดือน
กุมภาพันธ ์2564 และคาดว่าจะเดนิเครืองเชงิพาณิชยป์ระมาณเดือน
กรกฎาคม 2565 

กนัยายน บรษัิทฯ ลงนามสัญญาความร่วมมอืพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้น 
กวางจ ิ1 ในสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม ร่วมกับบรษัิท กฟผ. อนิเตอร์
เนชันแนล จํากัด (“EGATi”) และบริษัท ผลติไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 
(“EGCO”) โดยมีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 30, 40 และ 30 ตามลําดับ  
เมอืวันท ี16 กนัยายน 2563  
RL ร่วมกับบรษัิท บุรรีัมยก์รนีเอ็นเนอรจ์ ีจํากัด (“BGE”) ประเทศไทย 
และ SIPHANDONE BOLAVEN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 
(“SPD”) ใน สปป.ลาว ไดจ้ดทะเบยีนจัดตังบรษัิทร่วมทุนในสัดส่วน
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รอ้ยละ 25, 65 และ 10 ตามลําดับ เมอืวันท ี21 กนัยายน 2563 เพอืพัฒนา
โครงการผลติและจําหน่ายเชอืเพลงิชวีมวลอัดแท่ง (“Wood Pellet”) 
ขนาดกําลังการผลติประมาณ 60,000 ตันตอ่ปี ใน สปป.ลาว  
เมอืวันท ี30 กนัยายน 2563 ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้
ระหวา่งประเทศกลาง ไดม้คํีาพพิากษาในคดแีพ่ง ระหวา่งบรษัิท 
ไทยลาวลกิไนท ์จํากัด (“โจทก”์) และบรษัิทฯ ซงึโจทกไ์ดย้ืนฟ้อง
กล่าวหาว่า บรษัิทฯ ละเมดิความลับทางการคา้ของโจทกใ์นการดําเนนิ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ใน สปป.ลาว โดยมคํีาพพิากษา
ยกฟ้อง โดยใหเ้หตผุลวา่ ขอ้มลูทโีจทกก์ลา่วอา้งไดส้นิสดุสภาพ
การเป็นความลับทางการคา้ไปแลว้ โจทกจ์งึไม่มสีถานะเป็นเจา้ของ
ความลับทางการคา้ในขอ้มูลดังกล่าวอกีต่อไป บรษัิทฯ จงึไม่มภีาระ
ความรับผดิตามขอ้พพิาททางกฎหมายสําหรับคดใีนศาลชนัตน้ตอ่ไป 

ตลุาคม RL ไดล้งนามในบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมือ (Memorandum of 
Understanding: “MOU”) กับบรษัิท สักสดิ ทปีรกึษาและการคา้ จํากัด 
และรัฐบาล สปป.ลาว เมอืวันท ี26 ตุลาคม 2563 เพอืสํารวจทดีนิ 
และศกึษาความเป็นไปไดใ้นการปลกูไมอ้ตุสาหกรรม ประเภทไมก้ระถนิ
ณรงค ์และไมโ้ตเร็ว สําหรับกอ่สรา้งโรงงาน Wood Pellet เขตเมอืงตะโอย้ 
เมอืงสะหมว้ย แขวงสาละวัน ใน สปป.ลาว โดยจะนําผลการศกึษา
ดังกล่าวไปใชป้ระโยชน์ในการยืนขอสัมปทานโครงการปลูกไม ้
อตุสาหกรรมดังกลา่วตอ่ไป 
RL เขา้ทํารายการทเีกยีวโยงกัน ในการเขา้ทําสัญญา Operation and 
Maintenance Services for Hongsa Mine Mouth Power Project in 
LAO PDR เพือส่งบุคลากรไปปฏิบัตงิานเดินเครืองและบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา ใน สปป.ลาว กับ กฟผ. เมือวันที 28 
ตุลาคม 2563 มูลค่าสัญญา 168.11 ลา้นบาท ระยะเวลา 36 เดือน 
ตังแตว่ันท ี1 พฤศจกิายน 2563  
โรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) ไดเ้ดินเครือง        
เชงิพาณชิย ์และเรมิรับรูร้ายไดต้ามสญัญาซอืขายไฟฟ้าแลว้ เมอืวันท ี
31 ตลุาคม 2563 สง่ผลใหโ้รงไฟฟ้าของบรษัิท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั 
มขีนาดกําลังการผลติไฟฟ้าสุทธริวมประมาณ 185 เมกะวัตต ์และไอนํา
รวมประมาณ 40 ตันตอ่ชวัโมง (รวมกําลังการผลติของโรงไฟฟ้าทมีอียูเ่ดมิแลว้) 

พฤศจกิายน บรษัิทฯ ออกหุน้กูเ้พืออนุรักษ์สงิแวดลอ้ม ครังท ี1/2563 จํานวน 
8,000 ลา้นบาท (ภายใตโ้ครงการหุน้กูข้องบรษัิท ปี พ.ศ. 2563 
วงเงนิ 15,000 ลา้นบาท) เมอืวันท ี4 พฤศจกิายน 2563 โดยการออกหุน้กู ้
ดังกลา่วไดร้บัอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เมอืวันท ี21 ตลุาคม 2563 

ธันวาคม RHIS ลงนามสัญญาความร่วมมือเพือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม ร่วมกับ 
Nexif Energy Pte. Ltd. เมอืวันท ี4 ธันวาคม 2563 ซงึภายหลัง
การพัฒนาโครงการ และไดร้ับใบอนุญาตต่างๆ ทีเกียวขอ้ง จะมี
สดัสว่นการรว่มทนุอยูท่รีอ้ยละ 50:50  
บรษัิทฯ เขา้รว่มการประมลูและเป็นผูช้นะการประมลูซอืหุน้สามัญ
บรษัิท บรกิารเชอืเพลงิการบนิกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BAFS”) 
จํานวน 98,983,125 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 15.53 ของหุน้ทอีอก
และชําระแลว้ทังหมดของบรษัิทดังกลา่ว จากบรษัิท การบนิไทย จํากดั 
(มหาชน) ในราคาหุน้ละ 27.40 บาท หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิทังสนิ 
2,712,137,625 บาท เมือวันที 19 ธันวาคม 2563 ต่อมาไดล้งนาม             
ในสัญญาซอืขายหุน้กับบรษัิท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) เมอืวันท ึ
29 ธันวาคม 2563 และรับโอนหุน้ พรอ้มชําระเงนิคา่หุน้ดังกลา่วแลว้เสร็จ
เมอืวันท ี19 มกราคม 2564 ส่งผลใหบ้รษัิทฯ ขยายการลงทุนไปยัง
ธรุกจิใหบ้รกิารเชอืเพลงิการบนิเป็นครังแรก 
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เพอืเป้าหมายการเป็นบรษัิทชันนําดา้นพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน   
ทใีหค้วามสําคัญกบัการสรา้งมลูคา่ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก บรษัิทฯ ยังคงมุง่มันขยายการเตบิโตสูค่วามยังยนื 
ทังการเพิมกําลังการผลติเป็น 10,000 เมกะวัตต์ หรือเพิมมูลค่ากจิการเป็น 2 แสนลา้นบาท 
สัดสว่นการลงทุนดา้นไฟฟ้าและพลังงานไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 และระบบสาธารณูปโภคพนืฐานและอนื  ๆ
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ตามสัดสว่นการลงทนุของบรษัิทฯ แสวงหาพันธมติรเพอืขยายโอกาสในการลงทุน
และพัฒนาธรุกจิ ทังดา้นพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพนืฐาน ธรุกจิเกยีวเนือง และธรุกจิอนื  ๆทังในตลาดเดมิ 
และตลาดใหม ่เพอืเสรมิสรา้งศักยภาพ และความแข็งแกร่งดา้นขดีความสามารถในการแขง่ขันในอนาคต
ใหม้ากยงิขนึอยา่งตอ่เนอืง แมต้อ้งเผชญิกบัความทา้ทายและสภาวะวกิฤตตา่ง  ๆในปัจจบุัน 

ดา้นการบรหิารสนิทรัพย ์บรษัิทฯ ยังคงใหค้วามสําคัญกับการบรหิารจัดการ การดแูล
บํารงุรักษา ปรับปรงุประสทิธภิาพของเครอืงจักรอปุกรณ์ และพัฒนานวัตกรรมทเีกยีวขอ้งกบัการดําเนนิธรุกจิ
ของบรษัิทฯ  ทังธุรกจิโรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน ธุรกจิเกยีวเนือง และธุรกจิอนื  ๆทเีกยีวขอ้ง 
เพอืใหส้ามารถเพมิกําลังการผลติไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ รักษาความพรอ้มจา่ยกระแสไฟฟ้าไดต้ามสญัญา
ซอืขายไฟฟ้า ควบคมุตน้ทนุคา่เชอืเพลงิการผลติ การใชป้ระโยชนร์ว่มกนัของอปุกรณ์โรงไฟฟ้าในกลุม่บรษัิทฯ 
และตอ่ยอดนวัตกรรมตา่งๆ เพอืสรา้งประโยชนอ์งคร์วมในธรุกจิ หรอืการบรหิารจัดการในดา้นอนืๆ 
ทเีกยีวขอ้ง ตลอดจนเสรมิสรา้งความมันคงของระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคตา่งๆ ในภาพรวม
ของประเทศ ซงึสงิหนึงทสีะทอ้นถงึการส่งเสรมิการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนือง ไดแ้ก่ รางวัล 
“Best Innovative Company Awards” จากงาน SET Award 2020 จากผลงานการพัฒนา “ระบบผลติไฟฟ้า
และไอนํา (Cogeneration) ทีมีการทํางานร่วมกันระหว่างเครืองกังหันแก๊ส เครืองกังหันไอนํา และ
เครอืงยนตแ์กส๊ เพอืเพมิประสทิธภิาพและความยดืหยุน่ในการผลติสงู”   

ดา้นการบรหิารการเงนิ บรษัิทฯ มุ่งเนน้ความเพยีงพอของเงนิทุน การบรหิารสภาพคล่อง 
และการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิทสีําคัญใหอ้ยูใ่นระดับทเีหมาะสม เพอืรองรับกลยทุธก์ารเตบิโตอยา่งยังยนื 
ของกลุ่มบรษัิทฯ  โดยใหค้วามสําคัญกับการวางแผนทางการเงนิ การบรหิารความเสยีงทางการเงนิ และ
การบรหิารเงนิลงทุน ซงึสงิหนงึทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึสถานะการเงนิทแีข็งแกร่ง ไดแ้ก ่การไดร้ับการประกาศ
อนัดับเครดติความน่าเชอืถอืของบรษัิทฯ ดังนี 1) TRIS Rating ทรีะดับ AAA แนวโนม้อันดับเครดติ “Stable” 
หรือ “คงที” 2) Moody’s Investors Service ทีระดับ Baa1 แนวโนม้อันดับเครดติ “Stable” หรือ “คงที”  
และ 3) S&P Global Ratings ทรีะดับ BBB+ แนวโนม้อันดับเครดติ “Negative” เนืองจากการคาดการณ์ 
จะมกีารลงทนุเพมิสงูขนึในอกี 3-5 ปีขา้งหนา้ จงึอาจทําใหอ้ตัราสว่นหนสีนิทางการเงนิเพมิขนึมาอยูท่ี
ประมาณ 3.1-3.5 เท่าในอกี 2 ปีขา้งหนา้ ซงึเพมิจากทคีาดการณ์ไวเ้ดมิทปีระมาณ 2.5-2.7 เท่า นอกจากนี 
บริษัทยังไดร้ับรางวัล “Deal of the Year” และรางวัล “Environmental, Social and Governance Bond 
(ESG Bond) ภาคเอกชน” จากงาน Best Bond Award 2020 รวมทังไดร้ับรางวัล “Best Local Currency 
Green Bond” ระดับภมูภิาค จากการระดมทนุโดยการออกหุน้กูเ้พอือนุรักษ์สงิแวดลอ้มครังแรกของบรษัิท 
งาน The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards 2020 อกีดว้ย 

ดา้นการบรหิารองคก์ร บรษัิทฯ ตระหนักดวีา่การบรหิารจัดการเพอืพัฒนาประสทิธภิาพ
ภายในองคก์รใหแ้ข็งแกร่ง เป็นหัวใจหลักในการเสรมิสรา้งสมรรถนะทจํีาเป็นขององคก์รทจีะชว่ยเพมิ
ศักยภาพและความสามารถในการแขง่ขันทางธรุกจิ โดยเฉพาะอยา่งยงิการเตรยีมความพรอ้มดา้นบคุลากร 
ใหเ้ทา่ทันตอ่การเปลยีนแปลงไปสูโ่ลกยคุดจิทัิลและรองรับการแขง่ขันทางธรุกจิในอนาคต การบรหิารจัดการ
องค์กรใหส้ามารถรับมือกับอทิธพิลจากการเปลียนแปลงเทคโนโลยีทีรวดเร็ว เพือเป็นแรงกระตุน้และ
ขบัเคลอืนองคก์รทา่มกลางภาวะวกิฤตตา่งๆ  ใหไ้ปสูค่วามสําเร็จอยา่งยังยนืตามทศิทางธรุกจิ วสิยัทัศนอ์งคก์ร 
และประโยชนโ์ดยภาพรวมตอ่ประเทศในทกุมติ ิทังมติเิศรษฐกจิ มติสิงัคม และมติสิงิแวดลอ้ม   

การกํากับดูแลกจิการทีดี บริษัทฯ ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกจิ              
ตามหลักการกํากับดูแลกจิการทดี ีโดยยดึมันและใหค้วามสําคัญในการสรา้งคุณค่ากจิการเพอืการเตบิโต
อยา่งยังยนื ประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสงิแวดลอ้ม สรา้งภาพลักษณ์ทดี ียนืหยัด
ทีจะเป็นเพือนบา้นทีดีกับชุมชนและสังคม ดว้ยความเชอืมันว่า การดําเนินธุรกจิดว้ยความมีคุณธรรม 
จรยิธรรม ซอืสัตย ์โปร่งใส ไมค่อรร์ัปชนั และปฏบิัตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทยีม และ
กา้วเดนิไปขา้งหนา้เคยีงขา้งไปดว้ยกนักบัชมุชนและสงัคมอยา่งสนัตสิขุ จะเป็นรากฐานทมีันคงทจีะกา้วไปสู่
เป้าหมายการเตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ และยังยนื ดังจะเห็นเป็นทปีระจักษ์ไดจ้ากประกาศเกยีรตคิณุ และ
รางวัลตา่งๆ ดา้นการกํากบัดแูลกจิการทดีทีบีรษัิทไดร้ับ ไดแ้ก ่การประเมนิผลการกํากบัดแูลกจิการทดีี
ของบรษัิทจดทะเบยีนในอาเซยีน (ASEAN CG Scorecard) ระดับ “ดเียยีม” ตดิตอ่กัน 6 ปี การประเมนิผล
การสํารวจการกํากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ทรีะดับ “ดเีลศิ” ตดิตอ่กนั 13 ปี การประเมนิคณุภาพการ
จัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ คะแนนเต็มรอ้ยละ 100 ต่อเนือง รางวัล Sustainability Disclosure Award 2020 
และไดร้ับการคัดเลือกและประกาศใหอ้ยู่ในรายชอืหุน้ยังยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 
(“THSI”) ตดิต่อกันเป็นปีท ี6 รางวัล Best Innovative Company Awards และรางวัล ASEAN Building 
Fire Safety Awards 2020  เป็นตน้  
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บรษัิทฯ ดําเนนิธุรกจิตามนโยบายและแนวทางการปฏบิัตติามนโยบาย CAC โดยมี
การถา่ยทอดนโยบายและแนวปฏบิัตไิปยังบรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่มทนุ คูค่า้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี           
โดยสรปุดังน ี  

1) กําหนดใหบ้รษัิทย่อยทีบรษัิทฯ ถอืหุน้มากกว่ารอ้ยละ 50 และมอํีานาจ 
ในการควบคมุ ดําเนนิงานตามนโยบายและแนวปฏบิัตติามมาตรฐาน CAC เชน่เดยีวกับบรษัิทฯ
และสําหรับบรษัิทในเครอื บรษัิทรว่มทนุ และการรว่มคา้ ทบีรษัิทฯ ถอืหุน้นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 และ
ไมม่อํีานาจควบคมุ ดําเนนิการโดยการสอืสาร นําเสนอนโยบาย และแนวปฏบิัตดิังกลา่วไปยังบรษัิทนันๆ 
ผา่นทางผูแ้ทนของบรษัิทฯ ทเีขา้ไปทําหนา้ทเีป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษัิทนันๆ 

2) ขยายผลนโยบายและแนวปฏบิัตติามมาตรฐาน CAC ในหลายๆ  มติ ิไปยังผูม้สีว่นไดเ้สยี
กลุ่มอืน เช่น การบรรจุเงือนไขและขอ้กําหนดต่างๆ ไวใ้นขอ้กําหนดและขอบเขตการจา้ง (Term of 
Reference: “TOR”) กบัคูค่า้ทกุราย เป็นตน้ 

จากการดําเนนิการดังกลา่วอยา่งตอ่เนืองและจรงิจัง บรษัิทฯ ไดร้ับการรับรองการตอ่อายุ
สมาชกิแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption: “CAC”) อกี 3 ปี นับตังแต่วันท ี4 กมุภาพันธ ์2562 และ
ขณะนอียูร่ะหวา่งขนัตอนการเตรยีมความพรอ้มในการตอ่อายสุมาชกิ CAC ครังท ี3 ซงึจะหมดอาย ุ
ในเดอืนกมุภาพันธ ์2565 

สําหรับผลประกอบการตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ในปี 2563            
มีกําไรจํานวน 6,286.68 ลา้นบาท  คดิเป็นกําไรต่อหุน้เท่ากับ 4.34 บาท หรือสูงกว่ากําไรปีทีผ่านมา            
คดิเป็นรอ้ยละ 5.42 และบรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนนิงานงวด 6 เดอืนแรก
ของปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอัตราหุน้ละ 1.15 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 1,667.50 ลา้นบาท ไปแลว้
เมอืวันท ี23 กนัยายน 2563 

บรษัิทฯ ไดจั้ดส่งรายงานประจําปี 2563 (รวมขอ้มูลงบการเงนิประจําปี)  และ
รายงานความยังยืน ประจําปี 2563 ไวใ้นรูปแบบ QR Code  ซงึผูถ้ือหุน้สามารถดาวน์โหลดรายงาน
ประจําปี รายงานความยังยนื และหนังสอืเชญิประชมุครังนีในรูปแบบดจิทัิล ตามสงิทสีง่มาดว้ย 2 หรอื
หากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะขอรับรายงานประจําปี 2563 รายงานความยังยนืประจําปี 2563  และหนังสอื
เชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ทจัีดพมิพเ์ป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบแจง้
ความจํานง ตามสงิทสีง่มาดว้ย 9 บรรจซุองบรกิารไปรษณียธ์รุกจิตอบรับ ตามสงิทสีง่มาดว้ย 11 หรอืสง่ทาง
โทรสารทหีมายเลข 0 2794 9888 ตอ่ 9515–9517 หรอืทางอเีมล ar@ratch.co.th เพอืบรษัิทฯ จะไดจั้ดสง่
ใหท้า่นทางไปรษณียต์อ่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: คณะกรรมการฯ เสนอผูถ้อืหุน้เพอืรับทราบรายงานประจําปี 
ของคณะกรรมการฯ เกยีวกับกจิการของบรษัิทฯ ในรอบปีทผี่านมา และกจิการทจีะกระทําต่อไปในภายหนา้
ดังกลา่ว  

ระเบยีบวาระน ีไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนนเพอืลงมต ิ

ระเบยีบวาระท ี3   พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทนุประจําปี  
สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 
รายละเอยีด: คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกีําไรขาดทนุประจําปี 

สนิสดุ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 ซงึไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากนายไวโรจน์ จนิดามณีพทัิกษ์ 
ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขท ี3565 แหง่บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั ซงึเป็นผูส้อบบัญชี
ของบรษัิทฯ และไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แลว้ โดยมรีายละเอยีด
ปรากฏในรายงานประจําปี 2563 ตามสงิทสีง่มาดว้ย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: ผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ
และบัญชกีําไรขาดทนุประจําปี สนิสดุ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563  ซงึไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจาก
ผูส้อบบัญชอีสิระและไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แลว้ ดังกลา่ว 

มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
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ระเบยีบวาระท ี4   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2563 และการจา่ยเงนิปนัผล 
รายละเอยีด: คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาตามบทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัติ

บรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 43 ทกีําหนดใหบ้รษัิทฯ 
ตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนงึไวเ้ป็นทนุสํารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรประจําปี หักดว้ย
ยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนจีะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 
ประกอบกบันโยบายในการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ ตามมตขิองคณะกรรมการฯ ในการประชมุครังท ี5/2550 
เมอืวันท ี28 พฤษภาคม 2550 กําหนดจ่ายเงนิปันผลในอัตราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรตามงบการเงนิรวม
หลังจากหักเงนิทุนสํารองตามกฎหมายและเงนิทุนสํารองอนืๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผล
ดังกลา่วจะตอ้งขนึอยูก่บักระแสเงนิสดของบรษัิทฯ ดว้ย โดยทผีลการดําเนนิงานประจําปี 2563 ของบรษัิทฯ 
และบรษัิทยอ่ย มกีําไรเป็นจํานวน 6,286.68 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 4.34 บาท และบรษัิทฯ 
มกีระแสเงนิสดเพยีงพอทจีะจา่ยเงนิปันผลได ้รวมทัง บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาถงึเงนิลงทนุในโครงการตา่งๆ  แลว้ 
จงึเห็นสมควรเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2563 และการจา่ยเงนิปันผล
ประจําปี สําหรับผลการดําเนนิงานตังแตว่ันท ี1 มกราคม 2563 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2563 ดังน ี

1. ทนุสํารองตามกฎหมาย: ไมจั่ดสรรทนุสํารองตามกฎหมายเพมิเตมิเนืองจากบรษัิทฯ 
ไดจั้ดสรรทนุสํารองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซงึเทา่กับรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน
ของบรษัิทฯ แลว้ตังแตปี่ 2549     

2. เงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้: จา่ยเงนิปันผลประจําปีสําหรับผลการดําเนนิงานตังแต่
วันท ี1 มกราคม 2563 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ละ 2.40 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทังสนิ
จํานวน 3,480 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 55.36 ของกําไรตามงบการเงนิรวม และเมอืหักเงนิปันผลระหวา่งกาล
สําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุน้ละ 1.15 บาท ซงึคดิเป็นเงนิปันผลจ่าย
จํานวน 1,667.50 ลา้นบาท ทไีดจ้า่ยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้เมอืวันท ี23 กนัยายน 2563 จะคงเหลอืเงนิปันผล
ทจีะจา่ยสําหรับผลประกอบการ 6 เดอืนหลังของปี 2563 ในอัตราหุน้ละ 1.25 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจ่าย
จํานวน 1,812.50 ลา้นบาท ทังน ีขอ้มลูการจา่ยเงนิปันผลเปรยีบเทยีบกบัปีทผีา่นมา สรปุดังน ี

 ปี 2563 ปี 2562  
กําไร                       (ลา้นบาท) 6,286.68 5,963.28  
จํานวนหุน้                (ลา้นหุน้) 1,450 1,450  
เงนิปันผลจา่ย            (บาทตอ่หุน้) 2.40 2.40  
เงนิปันผลจา่ยทังสนิ    (ลา้นบาท) 3,480 3,480  
อตัราเงนิปันผลตอ่กําไร  (รอ้ยละ) 55.36 58.36  
เงนิปันผลทจีา่ยในอัตรา 1.25 บาทตอ่หุน้ในงวดนี จะจา่ยจากกําไรสะสมสว่นทเีสยีภาษี

เงนิไดน้ติบิคุคลในอัตรารอ้ยละ 20 ซงึผูถ้อืหุน้ทเีป็นบคุคลธรรมดาสามารถนําไปเครดติภาษีไดทั้งจํานวน 
ตามอตัราทรีะบขุา้งตน้   

บรษัิทฯ กําหนดรายชอืผูถ้ือหุน้ทีมีสทิธริับเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการ        
งวด 6 เดอืนหลังของปี 2563 ในวันพุธท ี3 มนีาคม 2564 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวันศกุรท์ ี
23 เมษายน 2564  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การจ่ายเงนิปันผลตามทเีสนอเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงนิปันผลทกีําหนดไวข้องบรษัิทฯ และคณะกรรมการฯ ไดคํ้านงึถงึผลการดําเนนิงาน กระแสเงนิสด  
การลงทุนในโครงการต่าง  ๆของบรษัิทฯ และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
อยา่งรอบคอบแลว้ ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว โดยไมจั่ดสรรทนุสํารอง
ตามกฎหมายเพมิเตมิ เนืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของบรษัิทฯ มยีอดสะสมรวมทังสนิเป็นจํานวน 
1,450 ลา้นบาท ซงึเทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้  

มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

ทังนี สทิธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้ับ 
การอนุมัตจิากทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 
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ระเบยีบวาระท ี5   พจิารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี  
รายละเอยีด: ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 

กําหนดใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี แตง่ตังผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบัญชี
ของบรษัิททกุปีนัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบใหจ้า้งบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย 
สอบบัญช ีจํากดั ซงึเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ประจําปี 2563 เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 
และบรษัิทย่อย ประจําปี 2564 เนืองจากบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด มผีลงาน
ดา้นการตรวจสอบ การจัดทํารายงาน และการประสานงานในปีทผี่านมาอยู่ในระดับทน่ีาพอใจ รวมทัง
ผูส้อบบัญชแีละทีมงานมีความเขา้ใจในภาระหนา้ทีในฐานะผูส้อบบัญชอีสิระ มีความละเอียด
รอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมขีอ้เสนอแนะ ขอ้พงึปฏบิัต ิเพอืใหร้ะบบการควบคุมภายใน
และแนวทางปฏบิัตดิา้นบัญชเีป็นไปโดยถูกตอ้งตามมาตรฐานการบัญชทีรีับรองทัวไป นอกจากนี 
ผูส้อบบัญชแีละทมีงานยังไดม้กีารประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารและหน่วยงานบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
ตลอดจนเขา้ชแีจงผลการสอบทานการตรวจสอบงบการเงนิต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา
ทกุไตรมาส รวมทัง มกีารประชมุรว่มกบัคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมม่ฝ่ีายบรหิารฯ เป็นประจําทกุปี 

คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา้ง
บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด และแตง่ตังนายไวโรจน์ จนิดามณีพทัิกษ์ (ผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตเลขท ี3565) หรอื นายณัฐพงศ ์ตันตจัิตตานนท ์(ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขท ี8829) 
หรอื นางสาวดุษณีย ์ยมิสวุรรณ (ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขท ี10235) โดยกําหนดใหผู้ส้อบบัญชี
รับอนุญาตคนใดคนหนึง เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทฯ และ         
ในกรณีทผีูส้อบบัญชรีับอนุญาตดังกลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย 
สอบบัญช ีจํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาตอนืของบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด 
ทไีดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ มาปฏบิัตงิานแทนได ้และกําหนดค่าธรรมเนียม       
ในการสอบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2564 เป็นเงนิจํานวน 1,900,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-Pocket 
ตามจํานวนเงินทีจ่ายจริงแต่ไม่เกนิ 50,000 บาท) ทังนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิมขนึจากปี 2563  
จํานวน 400,000 บาท และ Out-of-Pocket เพมิขนึจํานวน 5,000 บาท ตามปรมิาณงานทเีพมิขนึ  

ผูส้อบบัญชดีังกลา่วไดร้ับการแตง่ตังเป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2564 ของบรษัิทยอ่ย
ของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจํากัด บรษัิท ราชบุรพีลังงาน จํากัด บรษัิท อารเ์อช 
อนิเตอรเ์นชนัแนล คอรป์อเรชนั จํากดั บรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากดั บรษัิท ราชบรุ ีอัลลายแอนซ ์จํากดั 
บรษัิท ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด บรษัิท อาร์อีโซลาร์ 1 จํากัด และบรษัิท ราช โคเจนเนอเรชัน จํากัด  
โดยมคี่าธรรมเนียมในการสอบบัญชปีระจําปี 2564 ทจีะไดร้ับจากบรษัิทย่อยดังกล่าวรวมกับทไีดร้ับ
จากบรษัิทฯ รวมเป็นเงนิทังสนิจํานวน 3,930,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-Pocket ตามจํานวนเงนิ
ทจีา่ยจรงิแตไ่มเ่กนิ 165,000 บาท) ทังน ีคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วเพมิขนึจากปี 2563 จํานวน 500,000 บาท 
และ Out-of-Pocket เพมิขนึจํานวน 30,000 บาท ตามปรมิาณงานทเีพมิขนึ 

ทังนี ผูส้อบบญัชดีังกล่าวจะเป็นผูล้งนามสอบทานหรอืตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยเป็นปีท ี5 และผูส้อบบัญชตีามรายชอื
ทเีสนอมานัน ไม่มคีวามสัมพันธห์รือส่วนไดเ้สยีกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรือผูท้เีกยีวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทจีะมผีลกระทบต่อการปฏบิัตหินา้ทอีย่างเป็นอสิระ 
แต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทฯ รวมถงึ 
ไม่มผีูส้อบบัญชคีนใดทปีฏบิัตหินา้ทตีรวจสอบบัญชขีองบรษัิทฯ มาแลว้เกนิกว่าระยะเวลาทหีลักเกณฑ์
และแนวปฏบิัตติามประกาศทเีกยีวขอ้งกําหนด 

นอกจากนี บริษัทฯ ไดม้ีการจา้งกจิการทีเกียวขอ้งกับสํานักงานสอบบัญช ี         
ทผีูส้อบบัญชสีังกัดเป็นทีปรกึษาในปี 2563 เพือวัตถุประสงคเ์ฉพาะ ซงึบรษัิทฯ ไดบ้ันทกึเป็น
ค่าใชจ้่ายทางบัญชใีนระหว่างปีเป็นจํานวน 3,560,978 บาท ทังนี การจา้งกจิการทเีกยีวขอ้งกับสํานักงาน 
สอบบัญชทีผีูส้อบบัญชสีังกัดในการใหบ้รกิารอนืนอกเหนือจากงานสอบบัญชนัีน ไมก่อ่ใหเ้กดิการขัดกัน
ในดา้นผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตัวเอง ซงึจะไม่ทําให ้
ผูส้อบบัญชขีาดความเป็นอสิระและขาดความเป็นกลางในการปฏบิัตงิานสอบบัญช ี
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ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การคัดเลอืกผูส้อบบัญช ีและการกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีไดผ้่านการพิจารณากลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการฯ แลว้ โดยไดม้กีารพจิารณาอย่างรอบคอบเกยีวกับความรูค้วามสามารถของทมีผูส้อบบัญช ี
ผลการปฏบิัตงิานทผีา่นมา ภาระ และปรมิาณงาน ความสมเหตสุมผลของคา่ธรรมเนยีมในการสอบบัญช ี
รวมถงึความเป็นอสิระในการปฏบิัตงิาน และไมม่ผีูส้อบบัญชคีนใดทปีฏบิัตหินา้ทตีรวจสอบบัญชขีองบรษัิทฯ 
มาแลว้เกนิกว่าระยะเวลาทหีลักเกณฑต์ามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพยท์เีกยีวขอ้งกําหนด ทังนี คณะกรรมการบรษัิทฯ จะกํากับดูแลผ่านทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพอืใหผู้ส้อบบัญชจัีดทํางบการเงนิของบรษัิทฯ ใหแ้ลว้เสร็จทันตามระยะเวลาทกีฎหมายหรอื
ขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้งกําหนด ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตังผูส้อบบัญช ีและกําหนด
คา่ธรรมเนยีมในการสอบบัญชตีามทเีสนอดังกลา่ว  

มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

ระเบยีบวาระท ี6 พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ   
รายละเอยีด: คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล

และกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และไดพ้ิจารณากลันกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ ์
การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการของบรษัิทฯ และระดับความรับผดิชอบทไีดร้ับมอบหมาย 
การเปรยีบเทยีบกับระดับทปีฏบิัตอิยูใ่นธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกัน รวมทัง การสรา้งแรงจูงใจ
ตอ่บคุลากรทมีคีณุวฒุ ิความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทเีหมาะสมทสีามารถเออืประโยชน์
ต่อความสําเร็จในการประกอบกจิการของบรษัิทฯ แลว้ จงึเสนอทปีระชุมสามัญผูถ้ือหุน้เพือพจิารณา
อนุมัตกิําหนดคา่ตอบแทนกรรมการในอตัราและหลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัปีกอ่น ทไีดร้ับอนุมัตจิาก
ทปีระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ โดยเป็นอตัราทเีปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทปีฏบิตัอิยูใ่นกลุม่ธุรกจิประเภท 
และขนาดเดยีวกนั ดังน ี

1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2563 สําหรับคณะกรรมการฯ ดังน ี   
(1)  ประธานกรรมการบรษัิทฯ ไดร้ับโบนัส 1,500,000 บาท  
(2) กรรมการบรษัิทฯ ไดร้ับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท 
(3)  ชว่งเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอื กรรมการ

บรษัิทยอ่ยมากกวา่หนงึบรษัิท ใหไ้ดร้ับโบนัสจากบรษัิททจัีดสรรโบนัสมากกวา่สําหรับระยะเวลานัน 
(4)  โบนัสกรรมการบรษัิทฯ ใหจั้ดสรรตามระยะเวลาทีดํารงตําแหน่ง และ 

ตามการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกรรมการทีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ  
รอ้ยละ 75 ขนึไป จะไดร้ับโบนัสเต็มจํานวนตามทบีรษัิทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรรโบนัสคราวนันๆ   
ส่วนกรรมการทเีขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 จะไดร้ับโบนัสตามสัดส่วน 
การเขา้ประชมุ 

(5) ฝ่ายบรหิารฯ ทเีป็นกรรมการบรษัิทฯ ไมไ่ดร้ับโบนัสในฐานะกรรมการ 
ทังนี โบนัสจ่ายสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงนิประมาณ 

13.444 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละประมาณ 0.21 ของกําไรตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ   
2.    กําหนดคา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย

ในปี 2564 ตามอตัราและหลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัปีกอ่นทไีดร้ับอนุมัตจิากทปีระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ ดังน ี
2.1  คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดใหจ้่าย  

เป็นรายเดอืน แบง่เป็น สว่นทจีา่ยคงทรีอ้ยละ 75 และสว่นทจีา่ยเมอืเขา้รว่มการประชมุรอ้ยละ 25 
โดยประธานกรรมการใหไ้ดร้ับในอตัรา 50,000 บาท และกรรมการใหไ้ดร้ับในอตัรา 40,000 บาท 

2.2  คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย กําหนดใหจ้า่ยเป็นรายครัง
เมอืเขา้รว่มการประชมุ โดยประธานกรรมการใหไ้ดร้ับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการใหไ้ดร้ับในอัตรา 
24,000 บาท ทังนี คณะกรรมการชดุยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบคุคล
และกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม คณะกรรมการกลันกรอง
การลงทุน และคณะกรรมการบรหิารความเสยีง ซงึมหีนา้ททีไีดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 
ตามรายละเอยีดในรายงานประจําปี 2563 หนา้ท ี75 - 78 

ฝ่ายบรหิารฯ ทเีป็นกรรมการบรษัิทฯ ไมไ่ดร้ับคา่ตอบแทนประจําในฐานะกรรมการ 
ผลประโยชนอ์นื: กรรมการไมไ่ดร้ับคา่ตอบแทนในลักษณะอนื  
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ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การพจิารณากําหนดคา่ตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ 
และคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดม้กีารดําเนนิการตามกระบวนการกลันกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล
และกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯ แลว้ ซงึไดพ้ิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบรษัิทฯ และเทยีบเคยีงกับบรษัิทในธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกัน ตลอดจนคํานงึถงึ
ความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถว้น ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามทเีสนอดังกลา่ว  

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

ระเบยีบวาระท ี7 พจิารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
รายละเอยีด: ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 มกีรรมการทคีรบกําหนด

ตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระรวม 4 คน ซงึเทา่กับอัตราหนงึในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
ตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 17 ไดแ้ก ่

(1) นายสมัคร เชาวภานันท ์ กรรมการอสิระ   
(2) นายสธุน บญุประสงค ์ กรรมการ  
(3) นายณัฐวฒุ ิ แจม่แจง้ กรรมการ  
(4)  นายกจิจา ศรพีัฑฒางกรุะ กรรมการ  
ในระหวา่งวันท ี1 กนัยายน 2563 ถงึวันท ี31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ ไดป้ระกาศ

ในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เชญิใหผู้ถ้อืหุน้
เสนอรายชอืบคุคลทเีห็นวา่มคีณุสมบัตเิหมาะสม เพอืรับการเลอืกตังเป็นกรรมการเป็นการลว่งหนา้ และ
เมอืครบกําหนดดังกลา่ว ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชอืบคุคลเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการฯ มมีตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดค่าตอบแทนของบรษัิทฯ และขอเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ือหุน้เพือพจิารณาเลือกตัง
กรรมการแทนกรรมการทคีรบกําหนดตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระดังกลา่ว ดังน ี

(1) นายรัตนชยั นามวงศ ์ กรรมการอสิระ 
(2) นายสธุน บญุประสงค ์ กรรมการ  ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนงึ 
(3) นายณัฐวฒุ ิ แจม่แจง้ กรรมการ  ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนงึ 
(4) นายกจิจา ศรพีัฑฒางกรุะ กรรมการ  ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนงึ 
ทังนี การเลอืกตังกรรมการแทนผูท้อีอกจากตําแหน่งตามวาระดังกลา่ว ใหม้ผีลตังแต่

วันถัดจากวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 เป็นตน้ไป  
การสรรหาและคัดเลอืกกรรมการไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล

และกําหนดค่าตอบแทนของบรษัิทฯ ซงึไดพ้จิารณาองคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติ
ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒทิางการศกึษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์
การทํางานในธุรกจิทเีกยีวขอ้งกับการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และความหลากหลายทางวชิาชพีทสีามารถ
เออืประโยชน์ต่อการประกอบกจิการและสามารถชว่ยพัฒนาบรษัิทฯ ได ้รวมถงึผลการปฏบิัตงิานในฐานะ
กรรมการบรษัิทฯ ในชว่งทผีา่นมา สําหรับกรรมการอสิระนัน ไดพ้จิารณาตามนยิามกรรมการอสิระทบีรษัิทฯ 
กําหนดขนึ ซงึสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูล รวมทัง ความสมัพันธท์างธรุกจิทมีนัียสําคัญ
ทอีาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทหีรอืใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอสิระดว้ยแลว้ 

สําหรับขอ้มูลทีเกียวขอ้งของผูท้ีไดร้ับการเสนอชอืเป็นกรรมการ รวมทัง นิยาม
กรรมการอสิระของบรษัิทฯ มรีายละเอยีดปรากฏตามสงิทสีง่มาดว้ย 4  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การคัดเลอืกกรรมการไดดํ้าเนนิการตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของบรษัิทฯ โดยผ่านการพจิารณากลันกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนด
คา่ตอบแทนของบรษัิทฯ ซงึไดพ้จิารณาคณุสมบัตทิเีหมาะสม และเป็นประโยชนแ์กก่จิการของกลุม่บรษัิทฯ 
อย่างครบถว้นแลว้ โดยกรรมการอสิระมคีุณสมบัตสิอดคลอ้งตามนยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ 
และของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซงึสามารถทําหนา้ทแีละใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาเลอืกตังกรรมการแทนผูท้อีอกตามวาระตามทเีสนอดังกลา่ว  

มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 




