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ทะเบยีนเลขที ่0107543000031 
 
RH 065/2555 

      12  มนีาคม  2555 

เรือ่ง    ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2555 
เรยีน    ทา่นผูถ้อืหุน้ 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. สาํเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554 เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2554 
 2. รายงานประจําปี 2554 ฉบบัยอ่ พรอ้มสาํเนางบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกํีาไรขาดทนุ  
  รายงานความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และซดีรีอมบรรจขุอ้มลูรายงานประจําปี 
  ฉบบัสมบรูณ์  
 3.   ประวตัยิอ่และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ  
  และนยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ 
 4.   ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 5. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําใหใ้ชแ้บบ ข.) 

6.   หลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ และคําอธบิายเกีย่วกับวธิกีารมอบฉันทะ  
การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

7. ขอ้มลูของกรรมการอสิระและกรรมการผูจั้ดการใหญท่ีบ่รษัิทฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
 8. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชมุ ซึง่ตดิบารโ์คด้ของผูถ้อืหุน้  
  (โปรดนํามาแสดงในวนัประชมุเพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบยีน) 
 9. แบบแจง้ความจํานงขอรับรายงานประจําปี 2554 ฉบบัสมบรูณ์ทีจั่ดพมิพเ์ป็นรูปเลม่ 
 10. แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุ 
 11. ซองบรกิารไปรษณียธ์รุกจิตอบรับ 

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) มมีตใิหจั้ดการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวภิาวดีบอลรูม 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554 เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2554 

รายละเอยีด : 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554 ไดจั้ดขึน้เมื่อวันที ่28 มีนาคม 2554 ซึง่บริษัทฯ ได ้
จัดทําและเผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.ratch.co.th) และไดจั้ดสง่
สาํเนามาพรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุนีต้ามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การบันทกึรายงานการประชมุมคีวามถูกตอ้งและครบถว้น ผูถ้อืหุน้จงึสมควรรับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 

วาระที ่2    รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมา                
และกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ 

รายละเอยีด : 

ผลประกอบการโดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ในปี 2554 ซึง่เป็นปีที ่12 ของการดําเนิน
กจิการ ยังคงสะทอ้นใหเ้ห็นความมั่นคงทางดา้นการเงนิและการเตบิโตของบริษัทฯ ทีเ่ป็นไป
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยมีกําไรเป็นจํานวน 4,841 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรต่อหุน้เท่ากับ 
3.34 บาท และเมื่อเดือนกันยายน 2554 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ดําเนนิงานงวด 6 เดอืนแรกของปี 2554 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นจํานวนทัง้ส ิน้ 1,595 ลา้นบาท  

ปัจจบุนับรษัิทฯ มกํีาลงัการผลติรวมทัง้ส ิน้ 5,312 เมกะวัตต ์โดยเป็นกําลังการผลติของโรงไฟฟ้า
ของบรษัิทย่อยและกําลังการผลติตามสดัสว่นการลงทนุในโรงไฟฟ้าและโครงการทีบ่รษัิทฯ เขา้
ร่วมทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

การดําเนินงานในปี 2554 เตบิโตตามเป้าหมายทีว่างไว ้มกีารขยายไปสูธุ่รกจิพลังงานทดแทน 
และธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกับการผลติไฟฟ้า รูปแบบการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศมคีวาม
ยดืหยุน่มากขึน้ ทัง้การลงทนุทางตรงในโครงการ การพัฒนาโครงการใหม ่ร่วมลงทนุ และซือ้กจิการ 
รวมทัง้การลงทนุในกจิการไฟฟ้าผ่านตลาดหลักทรัพย ์สปป. ลาว ดว้ย ทําใหบ้รษัิทฯ สามารถ
เตบิโตและขยายกําลงัการผลติไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและมั่นคง 

http://www.ratch.co.th/
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ในปี 2554 โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เขา้ลงทุนไดก้่อสรา้งแลว้เสร็จและเดนิเครื่องผลติไฟฟ้าเชงิ
พาณิชย์เพิ่มขึน้อีก 3 แห่ง คอื โรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางึม 2 ใน สปป.ลาว โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ไทรเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟ้าเสาเถียร จังหวัดสุโขทัย และ
โครงการขนาดใหญท่ีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนา ใน สปป.ลาว มคีวามกา้วหนา้เป็นอย่างมาก 
คอื โครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา โครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางมึ 3 
และโครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงัน้ําเซเปียน-เซน้ํานอ้ย ซึง่คาดวา่จะเดนิเครือ่งเชงิพาณิชยไ์ด ้
ตามกําหนดในปี 2558, 2560 และ 2561 ตามลําดบั 

การลงทุนในต่างประเทศทีส่ําคัญในปี 2554 ไดแ้ก่ การลงทุนในกจิการกองทุนสาธารณูปโภค
ขนาดใหญ่ของประเทศออสเตรเลยี คอื Transfield Services Infrastructure Fund ซึง่ปัจจุบัน
ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น RATCH-Australia Corporation Limited และการเขา้ซือ้หุน้สามัญของบรษัิท 
EDL-Generation Public Company ทีนํ่าออกเสนอขายในตลาดหลกัทรัพยล์าว  

ในสว่นของการพัฒนาโครงการในประเทศไทย บรษัิทฯ ไดล้งทนุในโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติรายเล็ก 
ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration รวม 3 โครงการ คอื โครงการของบรษัิท ราชบุรี
เวอลด ์โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 2 โครงการ และโครงการของบรษัิท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากัด           
1 โครงการ มีกําหนดเดนิเครื่องเชงิพาณิชย์ในปี 2557, 2558 และ 2559 รวมทัง้ไดล้งทุนใน
ธุรกจิพลังงานทดแทนในโครงการผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์โครงการผลติไฟฟ้าพลังงานลม 
และโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล  

สําหรับธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องนัน้ บรษัิทฯ ร่วมลงทนุในธุรกจิเดนิเครือ่งและบํารุงรักษา โดยมสีญัญา
ระยะยาวกับโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร ์และโรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางมึ 2 รวมทัง้ร่วมลงทนุในธุรกจิ
บรกิารงานซอ่มบํารุงอปุกรณ์กงัหันกา๊ซของโรงไฟฟ้า 

บรษัิทฯ มนีโยบายบรหิารการเงนิโดยมุ่งเนน้ความเพียงพอของเงนิทุน การบรหิารสภาพคล่อง 
เพือ่รองรับแผนธรุกจิทีม่เีป้าหมายชดัเจนในการขยายการลงทนุ รวมทัง้ใหค้วามสําคัญกับการบรหิาร
ตน้ทุนทางการเงนิ และการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิทีส่ําคัญใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้
บรษัิทฯ ไดรั้บการจัดอนัดบัเครดติองคก์ร โดยบรษัิท ทรสิเรทติง้ จํากัด บรษัิท S&P Rating และ
บรษัิท Moody's Investors Service ทีร่ะดับ "AA"  "BBB+" และ "Baa1" ตามลําดับ ซึง่สะทอ้น
การเป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ฐานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง และการไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัสากล  

บริษัทฯ ยดึหลักการกํากับดูแลกจิการทีด่ใีนการบริหารงาน การมีสว่นร่วมของชุมชน และการ
ประกอบกจิการดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในปี 
2554 บริษัทฯ ไดรั้บรางวัลและการประกาศเกยีรตคิุณทีส่ําคัญซึง่ครอบคลุมเรื่องคุณภาพการ
กํากับดูแลกจิการ คุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ือหุน้ องค์กรผูทํ้าคุณประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพันธ์และสวัสดกิารแรงงาน และนํา
มาตรฐานสากลเกีย่วกับระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามัย และความปลอดภัย มาใชใ้น
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษัิทฯ และยังคงร่วมมอืกับกรมป่าไมดํ้าเนินการโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารัก
ชมุชน  

จากความสําเร็จทีผ่่านมา และเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ วสิัยทัศน์ที่กวา้งไกล บุคลากรมืออาชพี 
ฐานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง และความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม จงึมั่นใจไดว้า่บรษัิทฯ จะ
กา้วหนา้อย่างมั่นคงและย่ังยนื สามารถสรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ โดยคํานงึถงึ
ประโยชน์ร่วมกันของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และในทา้ยที่สุดจะบรรลุเป้าหมายการเป็น 
ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนชัน้นําในภมูภิาคทีเ่ป็นทีเ่ชือ่ถอืของสาธารณชน   

บรษัิทฯ ไดจั้ดทําเอกสารรายงานประจําปี 2554 ฉบบัยอ่พรอ้มขอ้มลูรายงานทางการเงนิ รายงาน
ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม และซดีรีอมบรรจุขอ้มูลรายงานประจําปีฉบับสมบูรณ์ 
และไดจั้ดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุนี้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2  หากผูถ้อืหุน้
ทา่นใดประสงคจ์ะขอรับรายงานประจําปีฉบบัสมบรูณ์ทีจั่ดพมิพเ์ป็นรูปเลม่ โปรดกรอกรายละเอยีดใน
แบบแจง้ความจํานง ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกจิตอบรับ ส่งมาทีส่ํานักงาน
เลขานุการบรษัิท หรอืสง่ทางโทรสารทีห่มายเลข 0 2794 9929  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในระดับทีน่่าพอใจ  คณะกรรมการฯ จงึเสนอ           
ผูถ้ือหุน้เพื่อรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกับกจิการของบริษัทฯ ในรอบปี       
ทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ดงักลา่ว โดยวาระนีไ้มม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกํีาไรขาดทนุประจําปี ส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 

รายละเอยีด : 

คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 
ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ (นายไวโรจน์ จนิดามณีพทิักษ์ ผูส้อบบัญชี
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รับอนุญาตเลขที ่3565 แห่งบรษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด) และไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ แลว้ รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

ผูถ้อืหุน้สมควรอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทนุประจําปี 2554 ซึง่ไดผ้่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชอีสิระและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ดงักลา่ว 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2554 และการจา่ยเงนิปนัผล 
รายละเอยีด : 
คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาตามบทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 116 และขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 43 ทีกํ่าหนดไวว้า่ บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปี
สว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุสํารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรประจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนี้จะมจํีานวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ประกอบ
กับนโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ตามมตขิองคณะกรรมการฯ ในการประชมุครัง้ที ่
5/2550 เมือ่วันที ่28 พฤษภาคม 2550 กําหนดจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของ
กําไรสาํหรับงวดตามงบการเงนิรวมหลงัจากหักเงนิทนุสาํรองตามกฎหมายและเงนิทนุสํารองอืน่ๆ 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะตอ้งขึน้อยู่กับกระแสเงนิสดของบรษัิทฯ ดว้ย และ
เห็นว่าผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มกํีาไรเป็นจํานวน 4,841 ลา้น
บาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 3.34 บาท บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได ้
รวมทัง้ไดพ้จิารณาถงึการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบรษัิทฯ แลว้ จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2554 และการจา่ยเงนิปันผล ดงันี ้

1. ทนุสาํรองตามกฎหมาย : ไม่จัดสรรทนุสํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิเนื่องจากบรษัิทฯ ไดจั้ดสรรทนุ
สาํรองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซึง่เทา่กับรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน
ของบรษัิทฯ แลว้ตัง้แตปี่ 2549     

2.   เงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้ : จา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 2.25 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้ส ิน้
จํานวน 3,263 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 67.4 ของกําไรตามงบการเงนิรวม และเนื่องจากบริษัทฯ             
ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ในอัตราหุน้ละ 1.10 บาท คดิเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน  
1,595 ลา้นบาท เมือ่วันที ่14 กันยายน 2554 จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุน้ละ 
1.15 บาท คดิเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 1,668 ลา้นบาท ซึง่มีกําหนดจะจ่ายเงินปันผลใน       
วนัพุธที ่11 เมษายน 2555 โดยมขีอ้มลูการจา่ยเงนิปันผลเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมาดงันี ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2554 ปี 2553 
กําไร   4,841 ลา้นบาท  5,226 ลา้นบาท* 
จํานวนหุน้  1,450   ลา้นหุน้  1,450   ลา้นหุน้ 
เงนิปันผลจา่ยอตัราตอ่หุน้  2.25 บาทตอ่หุน้  2.25 บาทตอ่หุน้ 
รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้  3,263 ลา้นบาท  3,263 ลา้นบาท 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผลตอ่กําไร  รอ้ยละ 67.4  รอ้ยละ 62.4 

* ปี 2553 ปรับปรุงใหม ่
ทัง้นี้  เงนิปันผลทีจ่่ายในงวดนี้จะจ่ายจากกําไรทีต่อ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอัตรารอ้ยละ 30 
ซึง่บคุคลธรรมดาผูไ้ดรั้บเงนิปันผลสามารถนําไปเครดติภาษีคนืได ้  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การจา่ยเงนิปันผลตามทีเ่สนอเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลทีกํ่าหนดไวข้องบรษัิทฯ และ
ไดคํ้านึงถงึผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสด ตลอดจนการพจิารณาลงทุนในโครงการต่างๆ 
ของบรษัิทฯ อย่างรอบคอบแลว้  ผูถ้อืหุน้จงึสมควรอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลดังกลา่ว และไม่จัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิเนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมายของบรษัิทฯ มยีอดสะสมรวม
ทัง้ส ิน้เป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้  

วาระที ่5   พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี

รายละเอยีด : 

ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้
แต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชขีองบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามเห็นวา่ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด
ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ประจําปี 2554 มผีลงานดา้นการตรวจสอบ การ
จัดทํารายงาน และการประสานงาน อยู่ในระดับทีน่่าพอใจ ผูส้อบบัญชแีละทมีงานมคีวามเขา้ใจ
ในภาระหนา้ทีใ่นฐานะผูส้อบบัญชอีสิระ มคีวามละเอยีดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และ
มกีารเสนอแนะขอ้พงึปฏบิัตเิพื่อเพิม่ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏบิัตดิา้นการบันทกึ
บัญชีใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบัญชทีี่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ยังไดม้ีการประชุมร่วมกับ
ผูบ้รหิารและฝ่ายบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย เป็นประจําทกุไตรมาส รวมทัง้เขา้ชีแ้จงผล
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การสอบทานงบการเงนิทกุไตรมาสตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างด ี จากผลการปฏบิัตงิาน
และเพื่อความต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบจงึไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีายเดมิเป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ในปี 2555 ตอ่เนือ่งเป็นปีทีส่ ี ่

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติการจา้งบริษัท          
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ีจํากัด และแต่งตัง้นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผูส้อบบัญช ี      
รับอนุญาตเลขที ่3565) หรือนายเอกสทิธิ ์ชธูรรมสถติย ์(ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4195) 
หรือนายเจรญิ ผูส้ัมฤทธิเ์ลศิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4068) เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 
ประจําปี 2555 ตอ่เนือ่งเป็นปีทีส่ ี ่โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏบิตังิานได ้ ใหบ้รษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของ
บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ มา
ปฏิบัตงิานแทนได  ้ โดยกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชขีองบริษัทฯ ประจําปี 2555             
เป็นเงนิจํานวน 800,000 บาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2554 จํานวน 85,000 บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
11.89 เนื่องจากปรมิาณงานทีเ่พิม่มากขึน้จากการรวม (Consolidate) งบการเงนิของ RATCH-
Australia Corporation Limited 

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชปีระจําปี 2555 ของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ี
จํากัด บรษัิท ราชบรุพีลังงาน จํากัด บรษัิท ราชบรุแีก๊ส จํากัด บรษัิท ราชอดุม เพาเวอร ์จํากัด 
บรษัิท ราชบุรี อัลลายแอนซ ์จํากัด บริษัท อาร์เอช อนิเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด และ
บรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ดว้ย โดยคา่ธรรมเนียมในการสอบ
บัญชปีระจําปี 2555 ทีจ่ะไดรั้บจากบรษัิทฯ รวมกับคา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชทีีจ่ะไดรั้บจาก
บรษัิทย่อยทัง้ 7 บรษัิทดังกล่าว จะเป็นเงนิรวมทัง้ส ิน้ 2,060,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่าย Out-
of-pocket จํานวนไมเ่กนิ 60,000 บาท)  

ทัง้นี้  ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดส้ว่นเสยีกับบริษัทฯ/
บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อการปฏบิัตหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแตอ่ย่างใด และในรอบปีทีผ่่านมาบรษัิทฯ ไดจ้่าย
คา่ตอบแทนใหแ้ก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกับสํานักงานสอบบัญชทีีผู่ส้อบบัญชสีังกัดสําหรับการเป็น  
ทีป่รกึษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ ซึง่การรับบรกิารงานดังกล่าวไม่เป็นสาระสําคัญทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิ
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีจ่ะทําใหผู้ส้อบบัญชขีาดความเป็นอสิระและความเป็นกลางใน
การปฏบิตังิานสอบบญัช ี 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การคัดเลอืกผูส้อบบัญชแีละการกําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชไีดผ้่านการพจิารณา
กลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ซึง่ไดพ้จิารณาผลการปฏบิัตงิานทีผ่่านมา 
ภาระและปริมาณงาน ตลอดจนความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชอีย่าง
รอบคอบแลว้  ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดคา่ธรรมเนียม
ในการสอบบญัชตีามทีเ่สนอดงักลา่ว 

วาระที ่6   พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

รายละเอยีด : 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2555 มกีรรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่งรวม 4 คน ซึง่เป็น
กรรมการทีอ่อกตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดตามขอ้บังคับของ
บรษัิทฯ ไดแ้ก ่นายตระกลู วนิจินัยภาค นายนพพล มลินิทางกรู นายเมตตา บันเทงิสขุ และนาย
อชัดา เกษรศกุร ์โดยสองคนหลงัเป็นกรรมการอสิระ   

ระหวา่งวันที ่15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554 บรษัิทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และ
ระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลที่
เห็นวา่มคีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่ 

คณะกรรมการฯ มีมตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด     
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไดพ้ิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติตาม
พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คณุวฒุทิางการศกึษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์
การทํางานในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และความหลากหลายทางวชิาชพีที่
สามารถเอือ้ประโยชน์ตอ่การประกอบกจิการและสามารถชว่ยพัฒนาบรษัิทฯ ได ้ รวมถงึผลการ
ปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการบรษัิทฯ ในชว่งทีผ่่านมา  และสําหรับกรรมการอสิระนัน้ ไดพ้จิารณา
ตามนยิามกรรมการอสิระทีบ่รษัิทฯ กําหนดขึน้ รวมทัง้ความสมัพันธท์างธุรกจิทีม่นัียสําคัญทีอ่าจ
มีผลทําใหไ้ม่สามารถทําหนา้ที่ไดอ้ย่างอสิระ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณา
เลอืกตัง้กรรมการแทนผูท้ีจ่ะพน้จากตําแหน่งดงักลา่วแลว้ ดงันี ้



5 
 

1. นายตระกลู วนิจินัยภาค ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ 
2. นายนพพล มลินิทางกรู ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ 
3. พล.ต.ท.ถาวร จันทรย์ิม้ กรรมการอสิระ 
4. นางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทกุา กรรมการอสิระ 

ทัง้นี้  ใหม้ผีลตัง้แตว่ันถัดจากวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2555 เป็นตน้ไป สําหรับขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งของผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ รวมทัง้นยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ ปรากฏ
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การคัดเลอืกกรรมการไดดํ้าเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบรษัิทฯ โดยผ่านการ
พจิารณากลัน่กรองของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ ซึง่ได ้
พจิารณาคุณสมบัตทิีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์แกก่จิการของกลุ่มบรษัิทฯ อย่างครบถว้นแลว้   
ผูถ้อืหุน้จงึสมควรเลอืกตัง้กรรมการแทนผูท้ีอ่อกตามวาระตามทีเ่สนอดงักลา่ว 

วาระที ่7   พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

รายละเอยีด : 

คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดค่าตอบแทนของ
บรษัิทฯ และไดพ้จิารณากลั่นกรองอย่างละเอยีดตามหลักเกณฑก์ารกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับ
กรรมการของบริษัทฯ ไดแ้ก่ เป้าหมายและผลประกอบการของบรษัิทฯ ระดับความรับผดิชอบ      
ที่ไดรั้บมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัตอิยู่ในธุรกจิประเภทและขนาดเดียวกัน  
รวมทัง้การสรา้งแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒ ิความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ ์        
ทีเ่หมาะสมและเอือ้ประโยชน์ต่อความสําเร็จในการประกอบกจิการของบริษัทฯ แลว้ จงึเสนอ          
ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามอัตราและหลักเกณฑเ์ดมิ
ทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไวแ้ลว้ โดยเป็นอัตราทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้ับระดับทีป่ฏบิัตอิยู่ใน
กลุม่ธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั ดงันี ้

1.    จัดสรรโบนัสประจําปี 2554 สาํหรับคณะกรรมการฯ ดงันี ้   
(1) กรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัสคนละ 1,100,000 บาท 
(2)  ประธานกรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัส 1,375,000 บาท  
(3)  ชว่งเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอื กรรมการบรษัิทยอ่ยมากกวา่ 

หนึง่บรษัิท ใหไ้ดรั้บโบนัสจากบรษัิททีจั่ดสรรโบนัสมากกวา่สําหรับระยะเวลานัน้ 
(4)  โบนัสกรรมการบรษัิทฯ ใหจั้ดสรรตามระยะเวลาทีดํ่ารงตําแหน่ง และตามการเขา้ร่วม

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
รอ้ยละ 75 ขึน้ไป จะไดรั้บโบนัสเต็มจํานวนตามทีบ่ริษัทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรร
โบนัสคราวนัน้ๆ  สว่นกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 
จะไดรั้บโบนัสตามสดัสว่นการเขา้ประชมุ 

(5)  ฝ่ายบรหิารทีเ่ป็นกรรมการ ใหไ้ดรั้บโบนัสในฐานะกรรมการตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ดว้ย 

ทัง้นี้ โบนัสจ่ายสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงนิประมาณ 12.81 ลา้นบาท    
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 0.26 ของกําไร  

2.   กําหนดค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อยในปี 2555 
ดงันี ้
2.1 คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ  กําหนดใหจ้่ายเป็นรายเดอืน แบง่เป็น 

สว่นทีจ่า่ยคงทีร่อ้ยละ 75 และสว่นทีจ่่ายเมือ่เขา้ร่วมการประชมุรอ้ยละ 25 โดยประธาน
กรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 50,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 40,000 บาท 

2.2 คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชดุย่อย กําหนดใหจ้่ายเป็นรายครัง้เมือ่เขา้ร่วม
การประชมุ โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บ
ในอัตรา 24,000 บาท  ทัง้นี้ คณะกรรมการชดุย่อยมจํีานวน 4 คณะ ไดแ้ก ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี 2554 หนา้ 48-50 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย         
ไดม้ีการดําเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับ ซึ่งไดพ้ิจารณาตามนโยบายการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทฯ และเทยีบเคยีงกับบรษัิทในธุรกจิประเภทและขนาดเดยีวกัน 
ตลอดจนคํานึงถงึความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถว้นแลว้  ผูถ้ือหุน้จงึสมควรพิจารณาอนุมัติ
กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอดงักลา่ว 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ 

 รายละเอยีด: 

ตามแผนธุรกจิของบริษัทฯ ทีมุ่่งขยายการลงทุนในต่างประเทศมากยิง่ขึน้ ซึง่คาดว่าจะตอ้งใชเ้งนิ
ลงทุนเป็นเงนิสกุลต่างๆ เป็นจํานวนมาก บริษัทฯ จงึจําเป็นตอ้งจัดหาเงนิทุนจากแหล่งอืน่เพิม่เตมิ
จากเงนิสดคงเหลอืภายในกจิการ  และเมื่อพิจารณาสภาวะตลาดการเงนิปัจจุบันพบว่าการจัดหา
เงนิทนุโดยการออกหุน้กูจ้ะไดเ้งนิทนุทีม่ตีน้ทนุตํา่และมคีวามคลอ่งตัวในการดําเนนิการ จงึเห็นสมควร
เสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณา ดงันี ้

1. อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ โดยมสีาระสาํคญัของหูน้กู ้ดงันี ้

 

วตัถปุระสงค ์:  เพื่อลงทุนในกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า และ/หรือ กิจการที่
เกีย่วเนื่อง และ/หรือ เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนในบรษัิทฯ และ/หรือ การ
ชาํระคนืเงนิกูย้มืของบรษัิทฯ 

ผูอ้อกหุน้กู:้  บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

ประเภทของหุน้กู ้: หุน้กูท้กุชนดิและทกุประเภท (รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเพยีง หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิหุน้กู ้
ไมด่อ้ยสทิธ ิหุน้กูท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยทนุ หุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูจ้ากการแปลง
สภาพสนิทรัพย ์หุน้กูม้ปีระกัน หุน้กูไ้ม่มปีระกัน หุน้กูช้นดิระบชุ ือ่ผูถ้อื หุน้กู ้
ไม่ระบชุือ่ผูถ้อื หุน้กูม้ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หุน้กูไ้ม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้และ/หรือ 
หุน้กูอ้นุพันธ)์ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะทีอ่อก
และเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ 

สกลุเงนิ: เสนอขายในสกุลเงนิเหรียญดอลล่ารส์หรัฐอเมรกิา และ/หรือ ในสกุลเงนิอืน่  ๆที่
เทยีบเท่าภายในวงเงนิ คํานวณตามอัตราแลกเปลีย่นทีใ่ช ้ณ เวลาทีม่กีารเสนอ
ขายหุน้กูแ้ตล่ะคราว 

จํานวนเงนิ: จํานวนเงินตน้ของหุน้กูท้ี่จะออกไม่เกิน 500 ลา้นเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมรกิา หรือเงนิสกลุต่างประเทศอืน่ๆ ในจํานวนทีเ่ทยีบเท่า โดย
ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในขณะทีม่กีารออกหุน้กูแ้ตล่ะคราว 

อตัราดอกเบีย้:  อตัราทีเ่หมาะสมขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้
ในแตล่ะครัง้ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ จะกําหนด 

อายขุองหุน้กู:้  ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ จะกําหนด 

การเสนอขาย: เสนอขายหุน้กูใ้นครัง้เดยีวเต็มจํานวนวงเงนิ หรอืเป็นคราวๆ ตามความจําเป็น
ในการใชเ้งินของบริษัทฯ โดยเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ 
ตา่งประเทศ ใหแ้กผู่ล้งทนุโดยทั่วไป และ/หรอื เสนอขายแกนั่กลงทนุโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรอื เสนอขายแกนั่กลงทนุรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทนุ
สถาบันในประเทศไทย และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบันในต่างประเทศ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
และ/หรือ กฎระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลใชบ้ังคับในขณะทีอ่อกและ
เสนอขายหุน้กู ้

2. อนุมัตมิอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอื กรรมการผูจั้ดการใหญ่ และ/หรอื บคุคลที่
คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย ใหม้ีอํานาจในการเจรจาตกลงในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการดําเนินการใดๆ อันจําเป็นและเกีย่วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้
ดังกล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนดซึง่รวมถงึแต่ไม่จํากัดเพียงการพิจารณากําหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุน้กูท้ี่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น ประเภท จํานวนเงิน 
หลักประกัน อายุ มูลค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ สกุลเงนิ สทิธใินการ  
ไถ่ถอน ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย รายละเอียดการ          
เสนอขายตลาดรองของหุน้กู ้การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง รวมถงึการจัดเตรียม
ตดิต่อใหข้อ้มูลยื่นเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ ตลาดรอง         
ซือ้ขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื และ/หรือ หน่วยงานใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว การแตง่ตัง้นายทะเบยีนหุน้กู ้ และ/หรอื ผูจั้ดจําหน่าย และ/หรอื 
ผูรั้บประกันการจําหน่าย และ/หรือ ทีป่รกึษาและผูเ้กีย่วขอ้งต่างๆ การแต่งตัง้ตัวแทนผูถ้อืหุน้กู ้
และการขึน้ทะเบยีนหุน้กูก้ับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เป็นตน้ ตลอดจนใหม้ี
อํานาจดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถึงการเขา้เจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็นและ
เกีย่วเนือ่งกบัการออกหุน้กูใ้นครัง้นี ้
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ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

 ผูถ้ือหุน้สมควรพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทฯ ตามรายละเอียดและ         
ความจําเป็นดงักลา่ว ทัง้นี้ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามวาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุม และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บังคับ
บรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ช) 

วาระที ่9   พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

ระหวา่งวันที ่15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554 บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพื่อ       
คณะกรรมการฯ พจิารณาบรรจใุนระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้คราวนี ้ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเรือ่ง 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกลา่ว โดยบรษัิทฯ จะเริม่
เปิดใหล้งทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ของวันประชมุเป็นตน้ไป ทัง้นี้ คณะกรรมการฯ ไดม้มีตใิห ้        
ผูถ้ือหุน้ทีม่ีช ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหุน้และจํานวนหุน้ทีถ่ืออยู่ ณ วันที ่29 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นผูม้ีสทิธเิขา้ร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้และมสีทิธรัิบเงนิปันผลตามมตทิีป่ระชมุคราวนี้ โดย
บริษัทฯ จะรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์โดยวธิีปิดสมุด
ทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวนัที ่1 มนีาคม 2555  

ในกรณีทีผู่ถ้ ือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอืน่ใหเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงในที่ประชุม
ดังกล่าวแทน  โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 
พรอ้มแนบหลักฐานประกอบตามที่กําหนดในสิง่ที่ส่งมาดว้ย 6 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ 
ลว่งหนา้กอ่นวันประชมุ (ซึง่บรษัิทฯ ไดจั้ดซองบรกิารไปรษณียธ์ุรกจิตอบรับมาเพื่ออํานวยความสะดวกดว้ยแลว้) 
หรือนําไปแสดงแก่เจา้หนา้ที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบรอ้ยในการ
เตรียมการประชุม  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกํ้าหนดรายชือ่กรรมการอสิระและกรรมการผูจั้ดการใหญ่เพื่อผูถ้ ือหุน้
สามารถเลอืกมอบฉันทะได ้โดยไดแ้สดงขอ้มูลชือ่ อายุ ทีอ่ยู่ และการม/ีไม่มีสว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการ
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้คราวนีต้ามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 แลว้ 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษัทฯ ไดจั้ดทําแบบฟอร์ม
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชมุตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8  ซึง่มบีาร์โคด้บรรจุรายละเอยีดเฉพาะของผูถ้อืหุน้แต่ละราย    
จงึขอความกรุณาจากผูเ้ขา้ประชมุทัง้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุดว้ยตนเองและผูท้ีรั่บมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรม์
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชมุดงักลา่วมาแสดงทีจ่ดุลงทะเบยีนดว้ย  

สาํหรับผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะสอบถามหรอืขอขอ้มูลเพิม่เตมิในเรือ่งทีไ่ดบ้รรจุไวใ้นระเบยีบวาระขา้งตน้ 
และ/หรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถส่งคําถามและ/หรือ
ขอ้คดิเห็นเป็นการลว่งหนา้มายังบรษัิทฯ หรอืสง่เป็นจดหมายอเิล็กทรอนกิสท์ี ่ Corporatesecretary@ratch.co.th
เพือ่บรษัิทฯ จะไดช้ีแ้จงหรอืใหข้อ้มลูเพิม่เตมิในทีป่ระชมุตอ่ไป 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

โดยคําสัง่คณะกรรมการบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

 
 

 

(นายนพพล มลินิทางกรู) 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่

 
สาํนักงานเลขานุการบรษัิท 
โทร. 0 2794 9510 
โทรสาร 0 2794 9929 
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