
 

หนังสอืเชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครังท ี1/2564 

บรษัิท ราช กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 
วนัพฤหสับดที ี21 ตลุาคม 2564 เวลา 14.00 น. 

 
ผา่นสอือเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM) 

ตามพระราชกําหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสอือเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. 2563 
 
  

 

 

 

 

 

 

  
 คาํแนะนําการเขา้รว่มประชุม:- 

1. ผูถ้อืหุน้ทีประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม หรือมอบฉันทะ โปรดดําเนินการตามขอ้ปฏบิัต ิ
การเขา้ร่วมการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครังท ี1/2564 ผ่านสอือเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM) 
ตามสงิทสีง่มาดว้ย 3 

2. เปิดระบบลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมในวันที 21 ตุลาคม 2564 ตังแต่เวลา 12.00 น. 
จนถงึเวลาปิดประชมุ 

3. การจัดประชมุในครังนี เป็นการประชมุผ่านสอือเิล็กทรอนกิสเ์พียงชอ่งทางเดยีวเท่านัน   
ทังน ีเพอืป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สําหรบัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2564 

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของ            
การใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยนโยบายนีอธบิายถงึวธิกีารทีบรษัิทฯ ปฏบัิตติ่อขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครังท ี1/2564 ของบรษัิทฯ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา 
การใช ้การเปิดเผย รวมถงึ สทิธติ่างๆ ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัตคิุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บรษัิทฯ จงึขอแจง้ขอ้มูลดังต่อไปนี ใหท้่านทราบ เพือเป็นการปฏบัิติ
ตามกฎหมายดังกลา่ว 

1.  ขอ้มลูสว่นบคุคลทมีกีารเก็บรวบรวม 
บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าทางตรง 

หรอืทางออ้ม ซงึรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะขอ้มลูสว่นบคุคลดังตอ่ไปน ี
ขอ้มูลสว่นบุคคลทวัไป ไดแ้ก ่ชอื นามสกลุ ทอียู ่วันเดอืนปีเกดิ หมายเลข

โทรศัพท ์อเีมล สัญชาต ิอาชพี เลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนผูถ้ือหลักทรัพย์ จํานวนหุน้ และขอ้มูลเกียวกับการใชง้านระบบ
อเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้ 

ขอ้มูลละเอยีดออ่น (Sensitive Data) ไดแ้ก ่เชอืชาต ิศาสนา หมู่โลหติ 
เนือหา ภาพถ่ายหรอืภาพเคลอืนไหวจากการบันทกึวดีโิอ ฯลฯ ทเีกยีวขอ้งกับการดําเนนิกจิกรรมการ
เขา้รว่มการประชมุ  

ทังนี บรษัิทฯ อาจไดร้ับขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสาร
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ หนังสอืมอบฉันทะ (ถา้ม)ี แบบสอบถามเกยีวกับสขุภาพ (ถา้ม)ี สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาเอกสารยนืยันตัวบคุคลททีา่นยนืประกอบการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ 
และ/หรอื อาจไดร้ับจากนายทะเบยีนหลักทรัพย ์หรอืบรษัิท ศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั (“TSD”) 

อนงึ เอกสารยนืยันตัวบคุคลททีา่นสง่ใหแ้กบ่รษัิทฯ เชน่ สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรอืเอกสารราชการอนืๆ อาจปรากฏขอ้มูลละเอยีดอ่อน (Sensitive Data) ไดแ้ก ่เชอืชาต ิ
ศาสนา หมูโ่ลหติ ทา่นสามารถปกปิดขอ้มลูละเอยีดออ่นกอ่นนําสง่เอกสารใหแ้กบ่รษัิทฯ ได ้กรณีทา่น
ไม่ไดป้กปิดขอ้มูลดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการปกปิดขอ้มูลละเอยีดอ่อนบนเอกสารทไีดร้ับ          
โดยไมถ่อืเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูละเอยีดออ่นของทา่นแตอ่ยา่งใด 

2.  การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบคุคลจากท่านโดยตรง จะดําเนนิการเทา่ทจํีาเป็น

ตามวัตถุประสงคท์รีะบุไวโ้ดยแจง้ชัด ทังนี บรษัิทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลทไีดร้ับมาจากแหล่งอนื 
ไดแ้ก ่นายทะเบยีนหลักทรัพย ์หรอื TSD เฉพาะในกรณีทมีคีวามจําเป็นดว้ยวธิกีารตามทกีฎหมายกําหนด 

3.  วตัถปุระสงคใ์นการรวบรวมจดัเก็บหรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 
บรษิัทฯ จะจัดเก็บ รวบรวม ใช  ้และเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของทา่น           

ตามวัตถุประสงคใ์นการเรยีกประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครังที 1/2564 รวมถงึ การจัดประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ 
ครังท ี1/2564 ของบรษัิทฯ ตามทกีฎหมายกําหนด ทังนี บรษัิทฯ จะเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน และผูท้ีท่านกล่าวอา้งถงึ ตามทีพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562       
ใหอํ้านาจในการเก็บรวบรวมได ้เพอืประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯ  หรอืของบคุคล หรอื
นติบิคุคลอนื หรอืการปฏบัิตติามกฎหมายของบรษัิทฯ 

ทังนี บรษัิทฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับภายใต ้
ขอ้กําหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาเท่าทีจําเป็นตอ้งใชข้อ้มูล เพือใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวขา้งตน้ ในการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ซงึไดร้ะบุไวใ้นหนังสอืฉบับน ี
หรอืตามทกีฎหมายกําหนดเทา่นัน   

4.  สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
เจา้ของขอ้มูลสว่นบคุคลสามารถขอเขา้ถงึและขอรับสําเนาขอ้มูลสว่นบุคคล

ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทบีรษัิทฯ กําหนด โดยแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลักษณ์อักษรหรอืผา่นทาง
จดหมายอเิล็กทรอนกิสต์ามชอ่งทางทบีรษัิทฯ กําหนด ซงึจะรวมถงึการขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าซงึขอ้มูล
สว่นบุคคลเท่าทกีฎหมายกําหนดอนุญาตใหก้ระทําได ้และสามารถขอแกไ้ขหรอืเปลยีนแปลงขอ้มูล
สว่นบคุคลของทา่นทไีมถู่กตอ้งตามจรงิ หรอืขอเพกิถอนความยนิยอมหรอืขอทําลายขอ้มูลสว่นบคุคล
ของตนเองได ้เวน้แตเ่ป็นกรณีทบีรษัิทฯ ตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายทเีกยีวขอ้งในการเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบคุคล
ดังกลา่ว บรษัิทฯ อาจปฏเิสธสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูได ้



5.  การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 
บรษัิทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของทา่นได ้หากไดร้ับความยนิยอมจากทา่น  

และ/หรอื จะเปิดเผยตามวัตถุประสงคท์ไีดแ้จง้ไว ้หรอืวัตถุประสงคอ์นืทกีฎหมายกําหนดใหก้ระทําไดเ้ท่านัน 
ในกรณีทบีรษัิทฯ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหก้ับบคุคลอนื รวมถงึ ผูใ้หบ้รกิารทตีอ้งดําเนนิงาน
เกยีวขอ้งกับขอ้มูลสว่นบุคคล บรษัิทฯ จะจัดใหม้มีาตรการทเีหมาะสม เพอืคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 
ไวเ้ป็นความลับตามมาตรฐานทเีป็นทยีอมรับในการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลใหเ้ป็นไปตามทกีฎหมายกําหนด 
นอกจากนี บรษัิทฯ จะดแูลใหผู้ป้ฏบัิตงิานของบรษัิทฯ มใิหเ้ปิดเผย แสดง หรอืทําใหป้รากฏในประการอนืใด
ซงึขอ้มูลสว่นบคุคลของทา่นตอ่บคุคลภายนอกหรอืนอกเหนือจากวัตถุประสงค  ์เวน้แตเ่ป็นกรณี           
ทกีฎหมายกําหนดหรอืไดร้ับความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู 

6.  มาตรการรกัษาความมนัคงปลอดภยัในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 
บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญต่อการรักษาความมันคงปลอดภัยของขอ้มูลสว่นบุคคล

ของทา่น โดยกําหนดใหม้มีาตรการในการรักษาความมันคงปลอดภัยของขอ้มูลสว่นบคุคลทเีหมาะสม
และสอดคลอ้งตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทัง กําหนดแนวปฏบัิตทิเีหมาะสม เพือจํากัด
การเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพือป้องกันไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลถูกนําไปใช ้เปิดเผย เขา้ถงึ 
หรอืทําลายโดยมชิอบ 

7.  เจา้หนา้ทคีุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

บรษัิทฯ ไดทํ้าการแต่งตังเจา้หนา้ทคีุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer หรอื DPO) 
เพอืทําหนา้ทใีหคํ้าแนะนํา ตรวจสอบการดําเนนิงานเกยีวกับการเก็บ รวบรวม การใช ้หรอืการเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคล ทังน ีบรษัิทฯ ไดจ้ัดทําระเบยีบ คําสงัใหผู้ท้เีกยีวขอ้งดําเนนิการตามทกีําหนดไวด้ว้ย 

8.  ชอ่งทางการตดิตอ่บรษิทัฯ 
ในกรณีตอ้งการใชส้ทิธดิังกลา่วขา้งตน้ หรอืแจง้ความประสงคอ์นืใดเกยีวกับ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถตดิต่อไดท้ี: เจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษัิทฯ 
อเีมล: dpo@ratch.co.th 

 
 

------------------------ 
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ทะเบยีนเลขท ี0107543000031 
RATCH 310/2564 

29  กนัยายน  2564 
เรอืง   ขอเชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครังท ี1/2564 
เรยีน    ทา่นผูถ้อืหุน้ 
สงิทสีง่มาดว้ย  1. สําเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 เมอืวันท ี5 เมษายน 2564 
 2. กรรมการอสิระทบีรษัิทฯ เสนอเป็นผูร้ับมอบฉันทะ 
 3. ขอ้ปฏบิัตสิําหรับการเขา้รว่มการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครังท ี1/2564 
  ผา่นสอือเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM)   
 4.   ขอ้บังคับบรษัิทฯ ทเีกยีวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ และการออกเสยีงลงคะแนน 
 5. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําใหใ้ชแ้บบ ข.) 

6. สารสนเทศเกยีวกบัการไดม้าซงึสนิทรัพย ์  
7. รายงานความเห็นของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัรายการไดม้าซงึสนิทรัพย ์ 
8. แบบคําถามลว่งหนา้ 

 9. ซองบรกิารไปรษณียต์อบรับ 

เนืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชอืไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทวคีวามรุนแรงอย่างต่อเนือง และยังไม่กลับสูภ่าวะปกต ิบรษัิทฯ จงึมคีวามห่วงใยต่อสขุภาพ และ
ความปลอดภัยของผูถ้อืหุน้ ผูเ้ขา้รว่มประชมุ และผูม้สีว่นเกยีวขอ้งในการจัดการประชมุทกุทา่น  

คณะกรรมการบรษัิทฯ ในการประชมุครังท ี8/2564 เมอืวันท ี24 สงิหาคม 2564 จงึมมีติ
อนุมัตใิหจั้ดการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครังท ี1/2564 ในวันพฤหัสบดที ี21 ตลุาคม 2564 เวลา 14.00 น.  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสอือเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM) ตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชุม            
ผ่านสอือเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถงึ กฎหมาย และขอ้กําหนดอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง เพือพจิารณา 
เรอืงตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดังตอ่ไปน ี

ระเบยีบวาระท ี1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564    
เมอืวนัท ี5 เมษายน 2564 
รายละเอยีด: การประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ไดจั้ดขนึเมอืวันท ี5 

เมษายน 2564 ซึงบริษัทฯ ไดจั้ดทําและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.ratch.co.th) แลว้ และไดจั้ดสง่สําเนามาพรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุนตีามสงิทสีง่มาดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การบันทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกตอ้ง
และครบถว้น ผูถ้อืหุน้จงึสมควรรับรองรายงานการประชมุดังกลา่ว 

มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระน ีใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

ระเบยีบวาระท ี2    พจิารณาอนุมตักิารเขา้ซือหุน้สามญัรอ้ยละ 45.515 ใน PT Paiton 
Energy และ Minejesa Capital B.V. และการเขา้ซอืหุน้สามญัรอ้ยละ 65 
ใน IPM Asia Pte. Ltd.  
รายละเอยีด: 
บรษัิทฯ ประกอบธรุกจิลงทนุในบรษัิทอนื (Holding Company) โดยมุง่เนน้ไปยัง

ธุรกจิผลติไฟฟ้า ซงึเป็นธุรกจิหลักของกลุ่มบริษัท และมีการกระจายความเสียงไปยังธุรกจิ
สาธารณูปโภคพนืฐาน ธรุกจิทเีกยีวเนอืง และธรุกจิอนื ผา่นการลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม
ของบรษัิทฯ ทมีกีารลงทุนทังภายในประเทศไทย และการลงทุนในต่างประเทศ โดยปัจจุบันกลุ่มบรษัิท        
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มกีําลังการผลติไฟฟ้ารวม 8,174.00 เมกะวัตต ์ประกอบไปดว้ย โรงไฟฟ้าทดํีาเนนิการเชงิพาณชิยแ์ลว้
จํานวน 6,599.89 เมกะวัตต ์และโครงการทอียูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนาจํานวน 1,574.11 เมกะวัตต ์
เพอืใหบ้รษัิทฯ ยังคงอยูใ่นกลุม่ผูนํ้าในการผลติและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยตอ่ไป 
บรษัิทฯ จงึแสวงหาโอกาสทางธรุกจิและการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าทใีหผ้ลตอบแทนทดีตีลอดมา 
โดยมเีป้าหมายทจีะเพมิกําลังการผลติไฟฟ้าเป็น 10,000 เมกะวัตต ์ภายในปี 2568 ทังนี ในปัจจบุัน บรษัิทฯ 
ใหค้วามสําคัญกับการลงทุนในโรงไฟฟ้าหลักขนาดใหญ่ทีเดนิเครืองเชงิพาณิชย์และรับรูร้ายไดแ้ลว้         
เพือเตรียมการทดแทนโรงไฟฟ้าราชบุรี ขนาดกําลังการผลติ 3,645 เมกะวัตต ์ซงึกําลังจะหมดอายุ
สญัญาซอืขายไฟฟ้าประมาณปี 2570 

ต่อมาเมือวันที 3 กรกฎาคม 2563 Mitsui & Co., Ltd. (“Mitsui”) หนึงในบริษัท
พลังงานชันนําในประเทศญปีุ่ น เรมิตน้กระบวนการประมูลเพอืขายหุน้ทถีอือยู่ทังหมดในโครงการ Paiton 
Energy ขนาดกําลังการผลติ 2,045 เมกะวัตต ์ตามนโยบายของรัฐบาลญีปุ่ นทตีอ้งการใหธ้นาคารและ         
นักลงทุนญีปุ่ น ลดบทบาทและสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ซงึประกอบดว้ย (1) หุน้สามัญ            
ในสัดส่วนรอ้ยละ 45.515 ใน PT Paiton Energy (“PE”) ซงึเป็นบรษัิททีถือกรรมสทิธใินโรงไฟฟ้าและ          
เป็นผูไ้ดร้ับสทิธติามสญัญาซอืขายไฟฟ้ากบั PLN (2) หุน้สามัญรอ้ยละ 65 ใน IPM Asia Pte. Ltd. (“IPM”) 
ซงึเป็นบรษัิทททํีาหนา้ทบีรหิารโรงไฟฟ้าใหแ้ก ่PE และ (3) หุน้สามัญรอ้ยละ 45.515 ใน MCBV ซงึเป็น
บรษัิทททํีาหนา้ทจัีดหาแหล่งเงนิทุนใหแ้ก ่PE เนืองจากทัง IPM และ MCBV เป็นบรษัิททจัีดตังขนึ         
เพือวัตถุประสงค์เฉพาะในการสนับสนุนการประกอบกิจการของ PE โดยไม่ไดม้ีการใหบ้ริการกับ
บคุคลภายนอก ดังนัน Mitsui จงึเสนอขายหุน้ของทัง 3 บรษัิททังหมดในคราวเดยีวกนั 

โครงการ Paiton Energy เป็นการร่วมลงทุนระหว่างนักลงทุนระหว่างประเทศ
จํานวน 4 ราย โดยนักลงทุนแต่ละรายต่างมศีักยภาพทางดา้นเงนิทุนและศักยภาพในการบรหิาร
โครงการโรงไฟฟ้า ประกอบดว้ยกลุม่ Mitsui จากประเทศญปีุ่ น กลุม่ Nebras Power จากกาตาร ์
กลุม่ Tepco จากประเทศญปีุ่ น และนักลงทนุทอ้งถนิในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี การจัดโครงสรา้ง
การรว่มทนุมกีารแบง่สดัสว่นการถอืหุน้เพอืใหส้ามารถคานอํานาจซงึกนัและกนัได ้จงึไมม่ผีูถ้อืหุน้
รายใดรายหนึงเป็นผูม้อํีานาจเบ็ดเสร็จในโครงการดังกล่าว การลงทุนของบรษัิทฯ ในโครงการ 
Paiton Energy ในครังน ีจงึเป็นเพยีงการเขา้ไปสวมสทิธเิดมิของ Mitsui ในโครงการดังกลา่วเทา่นัน 

บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ สาธารณรัฐอนิโดนีเซยีเป็นหนงึในประเทศเป้าหมาย
ในการลงทุนในธุรกจิผลติและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าของบรษัิทฯ อยู่แต่เดมิแลว้ และโครงการ Paiton 
Energy ก็เป็นโครงการทมีผีลประกอบการทดีมีาอย่างต่อเนืองตังแต่เปิดดําเนนิการเชงิพาณิชย ์
ดว้ยอายขุองสญัญาซอืขายไฟฟ้าคงเหลอืประมาณ 21 ปี การลงทนุดังกลา่วน่าทจีะสามารถสรา้ง
ผลตอบแทนใหก้บับรษัิทฯ ไดอ้ยา่งตอ่เนอืงไดใ้นอนาคต  

นอกจากนี บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาคุณภาพของโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยงิ
โรงไฟฟ้าโรงหนงึของโครงการ Paiton Energy ทเีปิดดําเนนิงานมาแลว้เป็นเวลาประมาณ 22 ปี 
ซงึจากรายงานความเห็นของทปีรกึษาทางเทคนคิก็ไมไ่ดร้ะบถุงึปัจจัยทมีคีวามเสยีงสงูจากการเสอืมสภาพ
ของโรงไฟฟ้า อีกทัง โรงไฟฟ้าดังกล่าวยังคงไดร้ับการดูแลรักษาใหส้ามารถผลติไฟฟ้าไดต้ามปกต ิ          
ในปัจจุบัน ประกอบกับแผนการปรับปรุงคณุภาพเครอืงจักรของโรงไฟฟ้าดังกลา่วระหวา่งปี 2565 – 2566 
เพอืใหส้อดคลอ้งกับคณุสมบัตขิองถา่นหนิทเีปลยีนแปลงไปจากการเปลยีนผูจํ้าหน่ายถา่นหนิรายใหม ่
และเมอืการปรับปรงุแลว้เสร็จประสทิธภิาพของเครอืงจักรจะมปีระสทิธภิาพทสีงูขนึ1 

เมือพจิารณาประโยชน์และความเสยีงในการประกอบกจิการของโครงการ 
Paiton Energy ตามรายละเอยีดขา้งตน้แลว้ บรษัิทฯ จงึมคีวามสนใจทจีะเขา้ร่วมการประมูลในครังนี 
โดยทผีา่นมา บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการเกยีวขอ้งกบัการลงทนุดังกลา่วตามขนัตอนตา่งๆ ไปแลว้ดังน ี
กรกฎาคม 2563 – กมุภาพันธ ์2564 บรษัิทฯ ดําเนนิการแตง่ตังทปีรกึษาทางการเงนิ ทปีรกึษากฎหมาย 

ทปีรกึษาทางภาษีอากร และทปีรกึษาทางเทคนคิ เพอืตรวจสอบ
กจิการโครงการ Paiton Energy 

เมษายน 2564 บรษัิทฯ ยนืขอ้เสนอแบบผกูพันเพอืซอืหุน้ทังหมดท ีMitsui 
เสนอขาย 

 
1 บรษัิทฯ ไดร้วมคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากการปรบัปรงุเครอืงจักรดังกลา่วในการคํานวณมลูคา่เสนอซอืแลว้ 
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เมษายน – มถินุายน 2564 บริษัทฯ ไดร้ับคัดเลือกใหเ้ป็น Preferred Bidder และเจรจา
สัญญาซอืขาย และไดล้งนามในสัญญาซอืขายไปแลว้เมอืวันท ี
22 มถินุายน 2564 

มถินุายน – สงิหาคม 2564 ระยะเวลาทกีลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของโครงการ Paiton Energy 
มสีทิธทิจีะซอืหุน้กอ่น (Right of First Offer: ROFO) โดยเมอืสนิสดุ
ระยะเวลาดังกล่าวในวันที 23 สงิหาคม 2564 ไม่ปรากฏว่า         
มผีูถ้อืหุน้เดมิใชส้ทิธทิจีะซอืหุน้กอ่น โดยมเีงอืนไขทสีอดคลอ้งกบั
เงอืนไข ROFO ทผีูข้ายเสนอแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอต่อทปีระชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ เพือพจิารณาอนุมัต ิ   
การเขา้ซอืหุน้สามัญรอ้ยละ 45.515 ใน PT Paiton Energy (“PE”) และ Minejesa Capital B.V. (“MCBV”) 
และการเขา้ซอืหุน้สามัญรอ้ยละ 65 ใน IPM Asia Pte. Ltd.  (“IPM”)  (รายละเอยีดสารสนเทศและรายงาน
ความเห็นของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกบัรายการไดม้าซงึสนิทรัพย ์ตามสงิทสีง่มาดว้ย 6 และ 7) ดังนี 

1. อนุมัตใิหบ้รษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชนัแนล (สงิคโปร)์ คอรป์อเรชนั จํากดั (“RHIS”) 
(ซงึเป็นบรษัิทย่อยทบีรษัิทฯ ถอืหุน้ทางออ้มในสัดสว่นรอ้ยละ 100 ผ่านบรษัิท อารเ์อช อนิเตอร์
เนชันแนล (มอรเิชยีส) คอรป์อเรชัน จํากัด และบรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชันแนล คอรป์อเรชัน จํากัด        
อกีทอดหนงึ) เขา้ลงทนุในโครงการ Paiton Energy ในราคารวม 809.60 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ (หรอืประมาณ 
25,421.68 ลา้นบาท) โดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปน ี

(1) อนุมัตกิารเขา้ซอืหุน้สามัญของ PT Paiton Energy (“PE”) จํานวน 
19,332 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 45.515 ของหุน้ทอีอกและชําระแลว้ของ PE จาก Mitsui & Co., Ltd. 
(“Mitsui”) ซงึไม่ไดเ้ป็นบุคคลทมีคีวามเกยีวโยงกันกับบรษัิทฯ ในราคา 707.20 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 
(หรอืประมาณ 22,206.29 ลา้นบาท) โดย PE เป็นเจา้ของกรรมสทิธใินโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้น        
ทใีชถ้า่นหนิเป็นเชอืเพลงิ 2 แหง่ มกีําลังการผลติรวม 2,045 เมกะวัตต ์ 

โรงไฟฟ้าทัง 2 แห่ง ตังอยู่ใน Paiton Power Complex ในเมอืงโปรโบลงิโก 
จังหวัดชวาตะวันออก สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี โดย Paiton Power Complex เป็นหนงึในศนูยก์ลาง
การผลติไฟฟ้าทมีคีวามสําคัญต่อยุทธศาสตรด์า้นพลังงานของสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี เนืองจาก
เป็นแหลง่ไฟฟ้าทสีําคัญของเกาะชวา ทังน ีโรงไฟฟ้าทังหมดทตีังอยูใ่น Paiton Power Complex 
มกีําลังการผลติรวมกนัทังสนิประมาณ 4,700 เมกะวัตต ์ 

โรงไฟฟ้าแห่งท ี1 คอื โรงไฟฟ้า P7/8 ประกอบดว้ย หน่วยผลติพลังงานไฟฟ้า
จํานวน 2 หน่วย ทมีกีําลังการผลติหน่วยละ 615 เมกะวัตต ์รวมมกีําลังการผลติเท่ากับ 1,230 เมกะวัตต ์
โดยมีสัญญาซือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย หรือ PT Perusahaan Listrik 
Negara (“PLN”) ตังแตเ่ดอืนพฤษภาคม 2542 - มนีาคม 2585  

โรงไฟฟ้าแหง่ท ี2 คอื โรงไฟฟ้า P3 มกีําลังการผลติ 815 เมกะวัตต ์โดยมี
สญัญาซอืขายไฟฟ้ากบั PLN ตังแตเ่ดอืนมนีาคม 2555 - มนีาคม 2585 

ทังนี กําลังการผลติรวมของโรงไฟฟ้าทัง 2 แห่ง อยู่ที 2,045 เมกะวัตต ์     
คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 ของกําลังการผลติไฟฟ้าทังหมดบนเกาะชวา 

(2) อนุมัตกิารเขา้ซือหุน้สามัญของ Minejesa Capital B.V. (“MCBV”) 
จํานวน 2,275,750 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 45.515 ของหุน้ทอีอกและชําระแลว้ของ MCBV จาก Paiton 
Power Financing B.V. (“PPF”) ซงึเป็นนติบิุคคลท ีMitsui ถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 100 ของหุน้
ทีออกและเรียกชําระแลว้ทังหมดของ PPF ในราคา 53.50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 
1,679.92 ลา้นบาท) โดย MCBV เป็นบรษัิทททํีาหนา้ทจัีดหาแหลง่เงนิทนุใหแ้ก ่PE 

(3) อนุมัตกิารเขา้ซอืหุน้สามัญของ IPM Asia Pte. Ltd. (“IPM”) จํานวน 
366,936,795 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 65.00 ของหุน้ทอีอกและชําระแลว้ของ IPM จาก PPF ซงึเป็น
นติบิคุคลท ีMitsui ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของหุน้ทอีอกและเรยีกชําระแลว้ทังหมดของ PPF 
ในราคา 48.90 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 1,535.47 ลา้นบาท) โดย IPM ถอืหุน้ใน PT 
Paiton Operation and Maintenance Indonesia (“POMI”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 84 ของหุน้ทอีอก
และเรียกชําระแลว้ของ POMI ซงึ POMI เป็นบรษัิททีทําหนา้ทีบรหิารการเดนิเครืองและบํารุงรักษา
โรงไฟฟ้าทัง 2 แหง่ ใหแ้ก ่PE  

2. อนุมัตใิหบ้รษัิทฯ และ/หรอื RHIS จัดสรรเงนิลงทุนเพอืใชใ้นการเขา้ทํารายการ
ตามขอ้ 1. และเงนิลงทนุทพีงึชําระตามการปรับปรงุบัญช ีณ วันโอนหุน้ ตามเงอืนไขสญัญาซอืขายหุน้ 
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3. อนุมัตใิหบ้รษัิทฯ และ/หรอื RHIS ดําเนนิการในเรอืงต่างๆ รวมทัง การเจรจา 
การจัดทําเอกสาร และลงนามสญัญา รวมถงึ การวางเงนิมัดจําลว่งหนา้ หรอืคําประกนัตามเงอืนไข
ของสญัญาทเีกยีวขอ้ง เพอืใหก้ารดําเนนิการตามขอ้ 1. และขอ้ 2. สําเร็จลลุว่งตามวัตถปุระสงค ์

4. อนุมัตมิอบอํานาจใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่ของบรษัิทฯ และอนุมัตใิหก้รรมการ
ผูจั้ดการใหญ่ของบรษัิทฯ มอบอํานาจชว่ง เป็นผูพ้จิารณาการเขา้ร่วมดําเนินการเจรจาเงอืนไข 
การจัดทําเอกสารและสัญญาต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง เพอืใหก้ารดําเนนิการตามขอ้ 1. –  ขอ้ 3. สําเร็จลลุว่ง
ตามวัตถปุระสงค ์

การที RHIS ซงึเป็นบรษัิทย่อยทางออ้มของบรษัิทฯ เขา้ซอืหุน้สามัญของ PE 
MCBV และ IPM ตามรายละเอยีดขา้งตน้ถอืเป็นรายการไดม้าซงึสนิทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ท ีทจ. 20/2551 เรอืง หลักเกณฑใ์นการทํารายการทมีนัียสําคัญทเีขา้ขา่ยเป็นการไดม้า
หรอืจําหน่ายไปซงึทรัพยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรอืง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 
(“ประกาศรายการไดม้าหรือจําหน่ายไป”) มขีนาดของรายการไดม้าซงึสนิทรัพยส์ูงสุด ตามเกณฑ์
กําไรสทุธเิทา่กับรอ้ยละ 55.4 และเมอืนับรวมขนาดรายการไดม้าซงึสนิทรัพยอ์นืในชว่ง 6 เดอืนทผี่านมา 
จะมขีนาดของรายการไดม้าซงึสนิทรัพยท์มีขีนาดของรายการสงูสดุตามเกณฑก์ําไรสทุธเิทา่กบัรอ้ยละ 55.4 
ซงึถอืเป็นรายการไดม้าซงึสนิทรัพยป์ระเภทท ี1 คอื รายการทมีขีนาดของรายการเท่ากับรอ้ยละ 50 
แตตํ่ากวา่รอ้ยละ 100 ดังนัน บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทเีปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทํารายการตอ่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และขออนุมัตจิากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมตํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีง
ทังหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทมีสี่วนไดเ้สยี 
และตอ้งแตง่ตังทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ เพอืใหค้วามเห็นตอ่การทํารายการไดม้าซงึสนิทรัพยใ์นครังน ี 

ทังนี รายการดังกลา่วไมเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทเีกยีวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิัตกิารของบรษัิท
จดทะเบยีนในรายการทเีกยีวโยงกนั พ.ศ. 2546 

โดยบรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตังบรษัิท แอดไวเซอร ีพลัส จํากัด เป็นทปีรกึษาทางการเงนิอสิระ 
เพือใหค้วามเห็นเกยีวกับการทํารายการไดม้าซงึสนิทรัพยใ์นครังนีต่อผูถ้อืหุน้ตามประกาศรายการ
ไดม้าหรอืจําหน่ายไป  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การเขา้ทํารายการดังกล่าวไดผ้่านการพจิารณา
กลันกรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ซงึไดพ้จิารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์
สูงสุดต่อทังบรษัิทฯ และผูถ้ือหุน้อย่างรอบคอบแลว้ ผูถ้ือหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตใิห ้RHIS              
เขา้ซอืหุน้สามัญรอ้ยละ 45.515 ใน PE และ MCBV และการเขา้ซอืหุน้สามัญ รอ้ยละ 65 ใน IPM และ
อนุมัตใิหบ้รษัิทฯ และ/หรอื RHIS จัดสรรเงนิลงทุน และเงนิลงทุนทพีงึชําระตามการปรับปรุงบัญช ี          
ณ วันโอนหุน้ ตามเงอืนไขการซอืขายหุน้สามัญดังกลา่ว รวมถงึการดําเนนิการในเรอืงตา่งๆ การเจรจา 
การจัดทําเอกสาร และลงนามสัญญา การวางเงนิมัดจําลว่งหนา้ หรอืคําประกันตามเงอืนไขของสัญญาต่าง  ๆ
ทเีกยีวขอ้ง ตลอดจนอนุมัตกิารมอบอํานาจ และมอบอํานาจชว่งตา่ง  ๆทเีกยีวขอ้ง เพอืใหก้ารเขา้ทําธรุกรรม
ในครังนบีรรลผุลสําเร็จตามวัตถปุระสงคด์ังกลา่ว โดยมรีายละเอยีดตามทเีสนอทกุประการ   

ทังนี การเขา้ทําธุรกรรมการซอืหุน้สามัญในครังนี เป็นไปเพอืประโยชน์สงูสดุ
ต่อทังบรษัิทฯ และผูถ้ือหุน้ และมีความสมเหตุสมผลเมอืเปรียบเทยีบกับการตกลงเขา้ทํารายการกับ
บคุคลภายนอกทเีป็นอสิระ  

มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี: ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 
ของจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ 
ทมีสีว่นไดเ้สยี ตามขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 37 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เรอืง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย ์
พ.ศ. 2547 ขอ้ 34 

ระเบยีบวาระท ี3 พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี 
จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้โปรดเขา้รว่มประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครังท ี1/2564 

ของบริษัทฯ ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส  ์(E-EGM) ตามวันและเวลาทีระบุขา้งตน้           
โดยใชว้ธิีการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม วธิีการออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง            
ผา่นสอือเิล็กทรอนกิสเ์พยีงชอ่งทางเดยีวเทา่นนั 




