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ทะเบยีนเลขที ่0107543000031 
RH   083/2561 
      13  มนีาคม 2561 
เรือ่ง    ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 
เรยีน    ทา่นผูถ้อืหุน้ 
ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. สําเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2560 

 2. ซดีรีอมบรรจขุอ้มลูรายงานประจําปี 2560 และรายงานความยั่งยนืประจําปี 2560  
 3. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 
  (โปรดนํามาแสดงในวนัประชุมเพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบยีน) 
 4.   ประวตัยิอ่และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ  
  และนยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ 
 5.  ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขขอ้บังคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 29 (เอกสารประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่9)  
 6.   ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 7. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําใหใ้ชแ้บบ ข.) 

8.   หลกัฐานประกอบการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ วธิกีารมอบฉันทะ  
การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

9. กรรมการอสิระและกรรมการผูจั้ดการใหญท่ีบ่รษัิทฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
 10. แบบแจง้ความจํานงขอรับรายงานประจําปี 2560 และ/หรอื รายงานความยัง่ยนืประจําปี 2560 

ทีจั่ดพมิพเ์ป็นรปูเลม่ 
 11. แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุ 
 12. ซองบรกิารไปรษณียธ์รุกจิตอบรับ 

ดว้ยคณะกรรมการของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) มีมตใิหจั้ด 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ในวันพฤหัสบดทีี ่5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวลิดบ์อลรูม ชัน้ 23 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวลิด ์เลขที ่999/99 ถนนพระรามที ่1 เขตปทุมวัน 
กรงุเทพมหานคร 10330 เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
ระเบยีบวาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2560 

รายละเอยีด : 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ไดจั้ดขึน้เมือ่วันที ่5 เมษายน 2560 ซึง่บรษัิทฯ ไดจั้ดทํา
และเผยแพรร่ายงานการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.ratch.co.th) แลว้ และไดจั้ดสง่สําเนา
มาพรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุนีต้ามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
การบันทกึรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งและครบถว้น ผูถ้ือหุน้จงึสมควรรับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 

ระเบยีบวาระที ่2    รบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมา                
และกจิการทีจ่ะกระทาํตอ่ไปในภายหนา้ 
รายละเอยีด : 
ผลประกอบการตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 ซึง่เป็นปีที่ 17 ของ 
การดําเนนิกจิการมกํีาไรเป็นจํานวน 6,106.70 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 4.21 บาท โดย
เมือ่เดอืนกนัยายน 2560 บรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนนิงานงวด 6 เดอืนแรก
ของปี 2560 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 1,667.50 ลา้นบาท  
ปัจจุบันบรษัิทฯ มกํีาลังการผลติรวมทัง้ส ิน้ 7,379.13 เมกะวัตต ์(ในจํานวนนี้มโีครงการทีอ่ยู่ระหวา่ง
การก่อสรา้งและพัฒนา จํานวน 883.62 เมกะวัตต)์ โดยเป็นกําลังการผลติจากโรงไฟฟ้าทัง้ของ 
บรษัิทยอ่ยและจากการลงทนุทีบ่รษัิทฯ ไดเ้ขา้รว่มทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
การดําเนนิงานในปี 2560 บรษัิทฯ ยังคงเตบิโตตามกลยทุธธ์รุกจิทีมุ่ง่เนน้การลงทนุใน 4 กลุม่หลัก 
คอื โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิหลักในประเทศ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ โครงการใน
ตา่งประเทศ และกลุม่ธรุกจิเกีย่วเนือ่ง ภายใตก้ารลงทนุผา่น 3 บรษัิทยอ่ย ไดแ้ก ่บรษัิท ผลติไฟฟ้า
ราชบรุ ีจํากดั บรษัิท ราชบรุพีลงังาน จํากดั และบรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ จํากดั 
ซึง่เป็นรูปแบบการลงทุนทีม่คีวามยดืหยุ่นทัง้การลงทุนทางตรงในโครงการ การพัฒนาโครงการ
ใหม ่การร่วมลงทนุ การซือ้กจิการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมทัง้การลงทนุในกจิการไฟฟ้า
ผ่านตลาดหลักทรัพยล์าวอกีดว้ย ทําใหก้จิการสามารถเตบิโตและขยายกําลังการผลติไดอ้ย่าง
ม่ันคงต่อเนื่องและแข็งแกร่ง ท่ามกลางขอ้จํากัดและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึน้ เพื่อสรา้ง
มูลค่าเพิม่ตามแผนกลยุทธ์ใหบ้รรลุเป้าหมายในการเป็นบรษัิทพลังงานครบวงจรชัน้นําที่มุ่งเนน้ 
การสรา้งมลูคา่ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 
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ในระหวา่งปี 2560 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไดดํ้าเนนิงานโครงการตา่งๆ โดยมคีวามกา้วหนา้ดงันี ้
มนีาคม 2560  เขา้ร่วมทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู (ชว่งแคราย-มนีบุร)ี และสายสเีหลอืง  

(ชว่งลาดพรา้ว-สําโรง) โดยถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 10 และมกํีาหนดแลว้เสร็จ
ในปี 2563 

เมษายน 2560 เขา้ร่วมลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม RIAU ในสาธารณรัฐ 
  อนิโดนเีซยี โดยถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 และมกํีาหนดแลว้เสร็จในปี 2564 
พฤษภาคม 2560 บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชั่น จํากัด บรรลุขอ้ตกลงและลงนามสัญญา 
  ทางการเงนิเพือ่การกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์Collinsville  
  ในประเทศออสเตรเลยี และมกํีาหนดแลว้เสร็จในปี 2561 
มถินุายน 2560 ลงนามสัญญาเงินกูข้องโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพร 

  โคเจนเนอเรชั่น ซึง่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจํากัด ถอืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 35  
  กําหนดแลว้เสร็จในปี 2562 

ตลุาคม 2560 บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชั่น จํากัด บรรลุขอ้ตกลงและลงนามสัญญา
 เสรมิการใหบ้รกิารกูค้นืระบบเพือ่เริม่การตดิตัง้ชดุกําเนดิไฟฟ้าเครือ่งยนตด์เีซล
 เพือ่กูค้นืระบบ (Black Start) ทีโ่รงไฟฟ้า Kemerton ประเทศออสเตรเลยี
 โดยมกํีาหนดแลว้เสร็จในปี 2561 
นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังมโีครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งและพัฒนาอืน่  ๆไดแ้ก ่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม 
Mount Emerald ในประเทศออสเตรเลยี โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําเซเปียน-เซน้ํานอ้ยในสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว โครงการโรงไฟฟ้าพลังนวิเคลยีร ์Fangchenggang II ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ซึง่จะมกํีาหนดแลว้เสร็จในปี 2561 2562 และ 2564 ตามลําดบั 
ในดา้นการลงทุนธุรกจิประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศ บรษัิทฯ มเีป้าหมายทีจ่ะ
ขยายกําลงัการผลติไฟฟ้าดว้ยพลังงานทดแทนเพือ่เป็นการตอบสนองนโยบายสง่เสรมิการพัฒนา
พลังงานทดแทนของภาครัฐ กอปรกับเจตนารมณ์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม
ของบรษัิทฯ ทีต่อ้งการมสีว่นร่วมในการแกไ้ขปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลกเพือ่ลด
ผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น โดยมุง่เนน้ทีพ่ลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม และพลงังานชวีมวล 
ในสว่นของธุรกจิเกีย่วเนื่องและธุรกจิอืน่ บรษัิทฯ แสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกจิเกีย่วเนื่องและ
ธรุกจิอืน่ เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพและการเตบิโตของธรุกจิตอ่กลุม่บรษัิทฯ โดยไดม้กีารลงทนุในธรุกจิ
ใหบ้รกิารงานเดนิเครื่องและบํารุงรักษา ธุรกจิซ่อมบํารุงอุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้า ธุรกจิจัดหา
เชือ้เพลงิ ธรุกจิการลงทนุในหลกัทรัพย ์และธรุกจิใหบ้รกิารรถไฟฟ้า 
ในดา้นการบริหารสินทรัพย์ บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสําคัญกับการดูแลบํารุงรักษาและปรับปรุง
ประสทิธภิาพของเครือ่งจักรอปุกรณ์โรงไฟฟ้าใหส้ามารถเดนิเครือ่งอยา่งเต็มประสทิธภิาพ เพือ่รักษา
ความพรอ้มจ่ายกระแสไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า และควบคุมตน้ทุนค่าเชือ้เพลงิ 
การผลติ การใชป้ระโยชนร์ว่มกนัของอปุกรณ์โรงไฟฟ้าในกลุม่บรษัิทฯ โดยโรงไฟฟ้าหลกัของบรษัิทฯ  
ตัง้อยู่ในเขตพืน้ทีท่างภาคตะวันตกของประเทศ และเสรมิสรา้งความมั่นคงของระบบไฟฟ้าผ่านระบบ
สง่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
ในดา้นการบรหิารการเงนิ บรษัิทฯ มุ่งเนน้ความเพียงพอของเงนิทุนและการบรหิารสภาพคล่อง  
เพือ่รองรับกลยทุธก์ารเตบิโตอยา่งยั่งยนืของกลุม่บรษัิทฯ รวมทัง้ใหค้วามสําคัญกบัการบรหิารตน้ทนุ
ทางการเงนิ และการดํารงอัตราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคัญใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยสิง่หนึ่งที่
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่งและการลงทุนที่รอบคอบและระมัดระวัง ไดแ้ก ่ 
การประกาศคงอันดับเครดติองคก์รของบรษัิทฯ  ในปี 2560 โดยบรษัิท ทรสิเรทติง้ จํากัด ทีร่ะดับ "AAA" 
ดว้ยแนวโนม้อันดับเครดติ "Stable" หรอื "คงที"่ การคงอันดับเครดติองคก์รทีร่ะดับ "AAA" ซึง่เป็นอันดับ
เครดติองคก์รสงูสดุ สะทอ้นถงึสถานะผูนํ้าของบรษัิทฯ ในการเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ทีส่ดุของ
ประเทศ มีกระแสเงนิสดที่แน่นอนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆ มีผูซ้ ือ้ไฟฟ้าที่มีความน่าเชือ่ถือ
ทางการเงนิ รวมถงึการมคีวามสัมพันธท์ีแ่ข็งแกร่งกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย  นอกจากนี้
แนวโนม้อนัดบัเครดติ "Stable" หรอื "คงที"่ ยังคงสะทอ้นถงึความคาดหมายวา่บรษัิทฯ จะไดรั้บกระแสเงนิ
สดทีแ่น่นอนจากการลงทนุในโรงไฟฟ้าทีม่สีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวและคาดวา่บรษัิทฯ จะมอีตัราสว่น
เงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษัิทฯ อยู่ในระดับเหมาะสมเมือ่พจิารณาจากแผนการเตบิโตและการ
ลงทุนโดยภาพรวมของบรษัิทฯ นอกจากนี้บรษัิทฯ ไดรั้บการคงอันดับเครดติองคก์รโดย บรษัิท S&P 
Global Ratings และบรษัิท Moody's Investors Service ทีร่ะดับ "BBB+" และ "Baa1" ตามลําดับ 
ซึง่ถือเป็นเครดติความน่าเชือ่ถือเทียบเท่าอันดับเครดติของประเทศ และสะทอ้นการเป็นผูนํ้าใน
อตุสาหกรรมไฟฟ้าทีม่ฐีานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกรง่ และเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล  
ในดา้นการบรหิารองคก์ร ดว้ยพลวตัของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว กอ่ใหเ้กดิผลกระทบกบั
สภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนัในธรุกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นบคุลากร โดยบรษัิทฯ ตระหนักและ
ใหค้วามสําคัญต่อการบรหิารจัดการภายในองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล กา้วทัน
ความเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการลงทุนและอทิธพิลของเทคโนโลยีที่เปลีย่นผ่านอย่างรวดเร็ว 
(Disruptive Technology) โดยในปี 2560 บรษัิทฯ ไดเ้พิม่ความเขม้ขน้ในการพจิารณาองคป์ระกอบ
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ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างรอบดา้น ทัง้มติดิา้นเศรษฐกจิ มติดิา้นสังคม และมติดิา้นสิง่แวดลอ้ม เพือ่
นํามากําหนดนโยบายและแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนางานบรหิารองคก์รใหม้คีวามสอดคลอ้ง
และสามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ไดอ้ย่างทันท่วงที และเป็นไปตามยุทธศาสตร ์
การดําเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ อาทเิชน่ การพัฒนาองคก์รไปสูก่ารเป็นองคก์รทีม่สีมรรถนะสงู (High 
Performance Organization : HPO) การจัดทําระบบพัฒนาทรัพยากรบคุคลในสายอาชพี (Career 
Development and Career Path Roadmap) การสรรหาผูส้บืทอดตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร 
และกรรมการบรษัิทในเครอื เป็นตน้ 

 ในส่วนของการกํากับดูแลกจิการที่ด ีบรษัิทฯ ยังคงยดึมั่นบนหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดอีย่าง
ตอ่เนื่อง โดยคํานงึถงึการสรา้งคุณคา่ใหแ้กก่จิการอย่างยั่งยนื ประกอบธรุกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ
ตอ่สังคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึมคีุณธรรม จรยิธรรม ซือ่สัตย ์โปร่งใส และปฏบิัตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีม โดยสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากการประกาศผลการประเมนิการกํากับดูแลกจิการ 
(Corporate Governance Report) ตามโครงการสํารวจการกํากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนไทย 
ประจําปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) โดยความ
ร่วมมอืของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย ซึง่บรษัิทฯ ไดรั้บการประเมนิทีร่ะดับ  
"ดเีลศิ"  มคีะแนนเฉลีย่โดยรวมเทา่กบัรอ้ยละ 93 ซึง่สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ของบรษัิทจดทะเบยีนโดยรวม
ทีร่อ้ยละ 80 จากจํานวนบรษัิทจดทะเบยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ ทัง้ส ิน้รวม 620 บรษัิท และไดรั้บรางวลั
รายงานความยั่งยนืดเีดน่ประจําปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) และตอ่เนือ่งเป็นปีที ่5 
จาก CSR Club สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสถาบนัไทยพัฒน ์  

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงสานต่อกจิกรรมดา้นการดูแลสังคมและสิง่แวดลอ้ม บริษัทฯ ยังคงให ้
ความสําคัญและดําเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกมติผิ่านโครงการและกจิกรรมต่างๆ อาท ิโครงการ 
คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โครงการศกึษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพใน 
ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โครงการพลังงานชุมชน โครงการ@CareLineเครือข่ายปันสุข โครงการ 
สุขสูงวัย สรา้งไทยแข็งแรง โครงการภุมรีพลังสตรี...พลังรักษ์สิง่แวดลอ้ม และกจิกรรมพนักงาน 
จติอาสา เป็นตน้ ซึง่โครงการตา่งๆ เหลา่นีค้รอบคลมุตัง้แตก่ารอนุรักษ์พลังงาน การใชท้รัพยากรอยา่ง 
มปีระสทิธภิาพ การสนับสนุนส่งเสรมิป่าชมุชนเพือ่รักษาแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์าง
ธรรมชาตแิละลดภาวะโลกรอ้น การสง่เสรมิคุณภาพชวีติผูส้งูวัย และการสรา้งความตระหนักรูเ้กีย่วกับ
ความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแกเ่ยาวชน รวมถงึการปลูกฝังใหพ้นักงานมจีติสํานกึการแบ่งปันและ 
การทํางานสาธารณประโยชนเ์พือ่ตอบแทนสงัคม 

 บรษัิทฯ ไดจั้ดสง่ซดีรีอมบรรจขุอ้มลูรายงานประจําปี 2560 และ รายงานความย่ังยนืประจําปี 2560 ใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุนี ้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะขอรับรายงาน
ประจําปี 2560 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจําปี 2560 ที่จัดพมิพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกรอก
รายละเอียดในแบบแจง้ความจํานงตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 10 ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกจิตอบรับ  
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 12 หรอืสง่ทางโทรสารทีห่มายเลข  0 2794 9888 ตอ่ 9515 - 9517 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
คณะกรรมการฯ เสนอผูถ้อืหุน้เพือ่รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกับกจิการของ
บรษัิทฯ ในรอบปีทีผ่่านมาและกจิการทีจ่ะกระทําต่อไปในภายหนา้ดังกล่าว โดยระเบยีบวาระนี้ไม่ม ี
การออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบยีบวาระที ่3   พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทนุประจาํปี  
 ส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

รายละเอยีด : 
คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทุนประจําปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากนายไวโรจน์ จนิดามณีพทิักษ์ ผูส้อบบัญช ี
รับอนุญาต เลขที ่3565 แห่งบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีอง
บรษัิทฯ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แลว้ โดยมี
รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
ผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทุนประจําปี 2560 ซึง่ไดผ้่าน
การตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชอีสิระและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการฯ แลว้ ดงักลา่ว 

ระเบยีบวาระที ่4   พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรประจาํปี 2560 และการจา่ยเงนิปนัผล 
รายละเอยีด : 
คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาตามบทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 116 และขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 43 ที่กําหนดให ้บริษัทฯ ตอ้งจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปี 
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ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรประจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสม 
ยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมจํีานวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ประกอบกับ
นโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ ตามมตขิองคณะกรรมการฯ ในการประชมุครัง้ที ่5/2550 
เมือ่วันที ่28 พฤษภาคม 2550 กําหนดจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรตามงบ
การเงนิรวมหลังจากหักเงนิทุนสํารองตามกฎหมายและเงนิทนุสํารองอืน่ๆ อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงนิ
ปันผลดงักลา่วจะตอ้งขึน้อยูก่บักระแสเงนิสดของบรษัิทฯ ดว้ย โดยทีผ่ลการดําเนนิงานประจําปี 2560 
ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มกํีาไรเป็นจํานวน 6,106.70 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 4.21บาท 
และบรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได ้รวมทัง้บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาถงึเงนิลงทุน 
ในโครงการต่างๆ แลว้ จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไร
ประจําปี 2560 และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนนิงานตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 2560 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้
1. ทุนสํารองตามกฎหมาย : ไม่จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ  

ไดจั้ดสรรทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซึง่เท่ากับรอ้ยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ตัง้แตปี่ 2549     

2. เงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ : จ่ายเงนิปันผลประจําปีสําหรับผลการดําเนนิงานตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุน้ละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั ้งสิ้น 
จํานวน 3,480 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 56.99 ของกําไรตามงบการเงนิรวม และเมือ่หักเงนิปันผล
ระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดอืนแรกของปี 2560 ในอัตราหุน้ละ 1.15 บาท ซึง่คดิเป็น
เงนิปันผลจ่ายจํานวน 1,667.50 ลา้นบาท ทีไ่ดจ้่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้เมือ่วันที ่20 กนัยายน 2560  
จะคงเหลอืเงนิปันผลทีจ่ะจ่ายสําหรับผลประกอบการ 6 เดอืนหลังของปี 2560 ในอัตราหุน้ละ 1.25 
บาท คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายจํานวน 1,812.50 ลา้นบาท ทัง้นี้ ขอ้มลูการจ่ายเงนิปันผลเปรยีบเทยีบ
กบัปีทีผ่า่นมา สรปุดงันี ้

ปี 2560 ปี 2559
กําไร                       (ลา้นบาท) 6,106.70 6,165.72
จํานวนหุน้                  (ลา้นหุน้) 1,450 1,450
เงนิปันผลจา่ย             (บาทตอ่หุน้) 2.40 2.35
เงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้     (ลา้นบาท) 3,480 3,408
อตัราเงนิปันผลตอ่กําไร 56.99% 55.27%

เงนิปันผลทีจ่่ายในอัตรา 1.25 บาทตอ่หุน้ในงวดนี ้จะจ่ายจากกําไรสะสมสว่นทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล
ในอัตรารอ้ยละ 20 ซึง่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสามารถนําไปเครดติภาษีไดท้ัง้จํานวนตาม
อตัราทีร่ะบขุา้งตน้   
ในการนี ้บรษัิทฯ กําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดอืนหลงั
ของปี 2560 ในวันพธุที ่28 กมุภาพันธ ์2561 (Record date) และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวันศกุรท์ี ่
20 เมษายน 2561  
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
การจ่ายเงนิปันผลตามทีเ่สนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลทีกํ่าหนดไวข้องบรษัิทฯ และ
คณะกรรมการฯ ไดคํ้านึงถงึผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสด ตลอดจนพจิารณาการลงทุน 
ในโครงการตา่งๆ ของบรษัิทฯ อย่างรอบคอบแลว้ ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปัน
ผลดังกล่าว โดยไม่จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิเนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมายของ
บริษัทฯ มียอดสะสมรวมทัง้ส ิน้เป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซึง่เท่ากับรอ้ยละ 10 ของทุน 
จดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้  
ทัง้นี้ สทิธใินการรับเงนิปันผลดังกล่าวยังมคีวามไม่แน่นอนจนกว่าจะไดรั้บการอนุมัตจิากทีป่ระชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 

ระเบยีบวาระที ่5   พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี
รายละเอยีด : 
ตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจําปี แต่งตั ้งผูส้อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบใหจ้า้ง บรษัิท เคพเีอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด  
ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ประจําปี 2560 เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และ
บรษัิทย่อย ประจําปี 2561 ทัง้นี้ บรษัิท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด มีผลงานดา้นการ
ตรวจสอบ การจัดทํารายงาน และการประสานงานในปีทีผ่า่นมาอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ รวมทัง้ผูส้อบ
บญัชแีละทมีงานมคีวามเขา้ใจในภาระหนา้ทีใ่นฐานะผูส้อบบญัชอีสิระ มคีวามละเอยีดรอบคอบในการ
สอบทาน ตรวจสอบ และมกีารเสนอแนะขอ้พงึปฏบิัตเิพือ่ใหร้ะบบการควบคุมภายในและแนวทาง
ปฏบิัตดิา้นบัญชเีป็นไปโดยถูกตอ้งตามมาตรฐานการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป นอกจากนี้ ผูส้อบบัญชี
และทีมงานยังไดม้ีการประชุมร่วมกับผูบ้รหิารและหน่วยงานบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 
ตลอดจนเขา้ชีแ้จงผลการสอบทานการตรวจสอบงบการเงนิตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา
ทกุไตรมาส  
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คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา้งบรษัิท เคพเีอ็มจ ี
ภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั และแตง่ตัง้นายไวโรจน ์จนิดามณีพทิักษ์ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขที ่
3565) หรือ นายเจรญิ ผูส้ัมฤทธิเ์ลศิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขที ่4068) หรือ นายวัยวัฒน ์ 
กอสมานชยักจิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขที ่6333) เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2561 
โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทฯ และ 
ในกรณีที่ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท เคพีเอ็มจ ี 
ภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ี
จํากัด ที่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏบิัตงิานแทนได ้ และกําหนด
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชขีองบริษัทฯ ประจําปี 2561 เป็นเงนิจํานวน 1,080,000 บาท  
(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-Pocket จํานวนเงนิตามจรงิแตไ่มเ่กนิ 40,000 บาท) ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีม
ดงักลา่วเพิม่ขึน้จากปี 2560 จํานวน 230,000 บาท  

  ผูส้อบบัญชดีังกล่าวไดรั้บการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2561 ของบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ 
ไดแ้ก ่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั บรษัิท ราชบรุพีลังงาน จํากดั บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่
แนล คอรป์อเรชัน่ จํากัด บรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด บรษัิท ราชบรุ ีอัลลายแอนซ ์จํากัด บรษัิท 
ราช โอแอนดเ์อ็ม จํากดั บรษัิท อารอ์โีซลาร ์1 จํากดั บรษัิท ซเีอ็นไบโอแมส จํากดั บรษัิท บพีไีบ
โอแมส จํากดั และบรษัิท แอลพไีบโอแมส จํากดั โดยมคีา่ธรรมเนยีมในการสอบบัญชปีระจําปี 2561 
ทีจ่ะไดรั้บจากบรษัิทฯ รวมกบัคา่ธรรมเนยีมการสอบบญัชทีีจ่ะไดรั้บจากบรษัิทยอ่ยดังกลา่ว รวมเป็น
เงนิทัง้ส ิน้จํานวน 2,570,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-pocket จํานวนไมเ่กนิ 103,000 บาท)  
ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชดีังกล่าวจะเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทฯ และ
บรษัิทย่อยเป็นปีทีส่อง ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์ทีกํ่าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบยีนตอ้งมกีารหมุนเวยีนผูส้อบบัญช ี(Auditor Rotation) 
หากผูส้อบบัญชรีายเดมิปฏบิัตหินา้ทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของ
บรษัิทจดทะเบยีนมาแลว้หา้รอบปีบัญชตีดิตอ่กนั บรษัิทจดทะเบยีนสามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชรีาย
ใหมท่ีส่งักดัสํานักงานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิก็ได ้

  ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อย
 ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกีย่วขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ 
การปฏบิัตหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด นอกจากนี้ บรษัิทฯ ไดม้กีารจา้งกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกับ
สํานักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดัเป็นทีป่รกึษาในปี 2560 เพือ่วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ ซึง่บรษัิทฯ
ไดบ้ันทกึเป็นคา่ใชจ้่ายทางบัญชใีนระหวา่งปี เป็นจํานวน 8,553,000 บาท ทัง้นี ้การจา้งกจิการที่
เกีย่วขอ้งกบัสํานักงานสอบบัญชทีีผู่ส้อบบัญชสีงักดัในการเป็นทีป่รกึษานัน้ ไมก่อ่ใหเ้กดิการขดักนั
ในดา้นผลประโยชน ์(Conflict of interest) และไมม่กีารตรวจสอบงานของตัวเองซึง่จะไมทํ่าให ้
ผูส้อบบญัชขีาดความเป็นอสิระและขาดความเป็นกลางในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
การคัดเลอืกผูส้อบบัญชแีละการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชไีดผ้่านการพจิารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แลว้ โดยไดม้ีการพจิารณาอย่าง
รอบคอบเกีย่วกับความรูค้วามสามารถของทมีผูส้อบบัญช ีผลการปฏบิัตงิานทีผ่่านมา ภาระและ
ปรมิาณงาน ความสมเหตุสมผลของคา่ธรรมเนียมในการสอบบัญช ีรวมทัง้การปฏบิัตทิีส่อดคลอ้ง
กบัขอ้กําหนดในการหมนุเวยีนผูส้อบบญัชขีองคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดคา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชี
ตามทีเ่สนอดงักลา่ว 

ระเบยีบวาระที ่6   พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ   
รายละเอยีด : 
คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
ของบรษัิทฯ และไดพ้จิารณากลั่นกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการของบรษัิทฯ และระดบัความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย การเปรยีบเทยีบกบัระดับ 
ทีป่ฏบิัตอิยู่ในธุรกจิประเภทและขนาดเดยีวกัน รวมทัง้การสรา้งแรงจูงใจต่อบุคลากรทีม่คีุณวุฒ ิ
ความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทีเ่หมาะสมทีส่ามารถเอือ้ประโยชนต์อ่ความสําเร็จใน
การประกอบกจิการของบรษัิทฯ แลว้ จงึเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกํิาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนที่ไดรั้บอนุมัตจิากที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้แลว้ โดยเป็นอัตราทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้ับระดับทีป่ฏบิัตอิยู่ในกลุ่มธุรกจิประเภทและขนาด
เดยีวกนั ดงันี ้
1.   จัดสรรโบนัสประจําปี 2560 สําหรับคณะกรรมการฯ ดงันี ้   

(1) กรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัสคนละ 1,200,000 บาท 
(2)  ประธานกรรมการบรษัิทฯ ไดรั้บโบนัส 1,500,000 บาท  
(3)  ชว่งเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอื กรรมการบรษัิทยอ่ยมากกวา่ 

หนึง่บรษัิท ใหไ้ดรั้บโบนัสจากบรษัิททีจั่ดสรรโบนัสมากกวา่สําหรับระยะเวลานัน้ 
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(4)  โบนัสกรรมการบรษัิทฯ ใหจั้ดสรรตามระยะเวลาทีดํ่ารงตําแหน่ง และตามการเขา้ร่วมประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ รอ้ยละ 75 
ขึน้ไป จะไดรั้บโบนัสเต็มจํานวนตามทีบ่รษัิทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรรโบนัสคราวนัน้ๆ  
สว่นกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 จะไดรั้บโบนัส
ตามสดัสว่นการเขา้ประชมุ 

(5)  ฝ่ายบรหิารทีเ่ป็นกรรมการ ใหไ้ดรั้บโบนัสในฐานะกรรมการตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ดว้ย 
ทัง้นี้ โบนัสจ่ายสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ ดังกลา่ว รวมเป็นเงนิประมาณ 15.9 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 0.26 และ 0.46 ของกําไรและเงนิปันผลจา่ยใหผู้ถ้อืหุน้ตามลําดบั   

2.    กําหนดค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561  
ตามอตัราและหลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัปีกอ่นทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ ดงันี ้
2.1  ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดใหจ้่ายเป็นรายเดอืน แบ่งเป็น 

สว่นทีจ่่ายคงทีร่อ้ยละ 75 และส่วนทีจ่่ายเมือ่เขา้ร่วมการประชมุรอ้ยละ 25 โดยประธาน
กรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 50,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 40,000 บาท 

2.2  ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย กําหนดใหจ้่ายเป็นรายครั ้งเมื่อเขา้ร่วม 
การประชมุ โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 
24,000 บาท ทัง้นี้ คณะกรรมการชดุย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการกลัน่กรอง
การลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบต่อสังคม ซึง่มีหนา้ที่ที่ไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดในรายงานประจําปี 2560 หนา้ที ่125    

3.  ผลประโยชนอ์ืน่ :  ไมม่ ี
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
การพจิารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ไดม้ีการ
ดําเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการฯ แลว้ ซึง่ไดพ้ิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และ
เทยีบเคยีงกับบรษัิทในธุรกจิประเภทและขนาดเดยีวกัน ตลอดจนคํานงึถงึความเหมาะสมต่างๆ อย่าง
ครบถว้น ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอ ดังกลา่ว ทัง้นี้
มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ซึง่เป็นไปตามมาตรา 90 ของ
พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

ระเบยีบวาระที ่7  พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  รายละเอยีด : 
 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 มกีรรมการทีค่รบกําหนดตอ้งออกจากตําแหน่งตาม

วาระรวม 5 คน ซึง่เทา่กบัอัตราหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ 
ไดแ้ก ่  

(1) นายสทุศัน ์ ปัทมสริวิฒัน ์ ประธานกรรมการ 
(2) นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ กรรมการ 
(3) นายสมัคร เชาวภานันท ์ กรรมการอสิระ    
(4) นางสาวประภา ปรูณโชต ิ กรรมการอสิระ     
(5) นายประพนธ ์ กติจัินทโรภาส กรรมการอสิระ         

 คณะกรรมการฯ มีมตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
คา่ตอบแทนของบรษัิทฯ และขอเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทน
กรรมการทีค่รบกําหนดตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระดงักลา่ว ดงันี ้

(1)  นายสทุัศน ์ ปัทมสริวิฒัน ์ ประธานกรรมการ 
  (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่) 

(2)  นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ กรรมการ 
  (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่) 

(3)  นายสมัคร เชาวภานันท ์ กรรมการอสิระ 
  (กลบัเขา้เป็นกรรมการอสิระตอ่อกีวาระหนึง่) 

สําหรับนางสาวประภา ปรูณโชต ิกรรมการอสิระ และนายประพนธ ์กติจัินทโรภาส กรรมการอสิระ 
ซึง่เป็นกรรมการทีค่รบกําหนดตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระในครัง้นีนั้น้ไดแ้สดงความประสงคท์ี่
จะไม่รับการเสนอชือ่ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแตง่ตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งตอ่ไปอกีวาระหนึง่  
คณะกรรมการบรษัิทฯ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทนได ้
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พจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบัตแิละไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายกําหนดเพือ่เสนอ 
ตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาแตง่ตัง้นายรัตนชยั นามวงศ ์และนางเปรมฤทัย วนัิยแพทย ์
เป็นกรรมการอสิระแทนนางสาวประภา ปรูณโชต ิและนายประพนธ ์กติจัินทโรภาส ตามลําดบั 
ทัง้นี ้การเลอืกตัง้กรรมการแทนผูท้ีอ่อกตามวาระดงักลา่ว ใหม้ผีลตัง้แตว่นัถัดจากวนัประชมุสามัญ
ผูถ้ือหุน้ประจําปี 2561 เป็นตน้ไป โดยกรรมการผูม้ีอํานาจลงลายมือชือ่ผูกพันบรษัิทฯ ยังคง
เป็นไปตามเดมิ 
การสรรหาและคัดเลอืกกรรมการไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ ซึง่ไดพ้จิารณาองคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ คณุสมบัตติาม
พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คณุวฒุทิางการศกึษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์
การทํางานในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และความหลากหลายทางวชิาชพี  
ทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ต่อการประกอบกจิการและสามารถชว่ยพัฒนาบรษัิทฯ ได ้รวมถงึผลการ
ปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษัิทฯ ในชว่งทีผ่า่นมา สําหรับกรรมการอสิระนัน้ ไดพ้จิารณาตามนยิาม
กรรมการอสิระทีบ่รษัิทฯ กําหนดขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกับขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากับดแูล รวมทัง้
ความสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียสําคญัทีอ่าจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ  
สําหรับขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งของผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ รวมทัง้นยิามกรรมการอสิระของ
บรษัิทฯ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4  
ในระหวา่งวันที ่1 กนัยายน 2560 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ
ชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการพจิารณาเป็นกรรมการบรษัิทฯ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่กรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
การคัดเลอืกกรรมการไดดํ้าเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบรษัิทฯ โดยผ่านการ
พจิารณากลัน่กรองของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ ซึง่ได ้
พจิารณาคุณสมบัตทิีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์แกก่จิการของกลุ่มบรษัิทฯ อย่างครบถว้นแลว้  
ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนผูท้ีอ่อกตามวาระตามทีเ่สนอ ทัง้นี้ กรรมการผูม้ี
อํานาจลงลายมอืชือ่ผกูพันบรษัิทฯ ยังคงเป็นไปตามเดมิ 

ระเบยีบวาระที ่8 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัฯ  
 รายละเอยีด: 

ตามมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ประจําปี 2547 เมือ่วันที ่20 เมษายน 2548 อนุมัตใิห ้
บรษัิทฯ สามารถดําเนนิการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นเงนิบาทในวงเงนิไม่เกนิ 7,500 ลา้นบาท 
โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ลงทนุในกจิการโรงไฟฟ้า และ/หรอื ใหเ้งนิกูแ้กโ่ครงการทีบ่รษัิทฯ ลงทุน
นัน้ เนื่องจากการดําเนนิงานทีผ่่านมาของบรษัิทฯ มเีงนิสดคงเหลอืภายในกจิการเพยีงพอ จงึยัง
ไมม่กีารออกและเสนอขายหุน้กูต้ามมตฯิ ดงักลา่ว 

โดยทีแ่ผนกลยทุธข์องบรษัิทฯ ในปัจจบุนั ไดต้ัง้เป้าหมายทีจ่ะเพิม่กําลังการผลติเป็น 10,000 เมกะวัตต ์
หรอืเทยีบเทา่ภายในปี 2566 และคณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาประมาณการกระแสเงนิสดสําหรับปี 2561 
พบวา่ กลุม่บรษัิทฯ มคีวามตอ้งการใชเ้งนิในการลงทุนในโครงการตา่งๆ เป็นจํานวนมาก ดังนัน้ เพือ่ให ้
บรรลุแผนกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นตอ้งจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม
นอกเหนอืจากเงนิสดคงเหลอืภายในกจิการ ในวงเงนิประมาณ 15,000 ลา้นบาท และเมือ่พจิารณาสภาวะ
ตลาดการเงนิปัจจุบันพบวา่ การจัดหาเงนิทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กูจ้ะไดเ้งนิทุนทีม่ตีน้ทุนตํ่า
และมคีวามคลอ่งตวัในการดําเนนิการ จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณา ดงันี ้

1. ยกเลกิมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2547 เมือ่วันที ่20 เมษายน 2548 ทีไ่ดอ้นุมัติ
 การออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ เป็นเงนิบาทในวงเงนิไมเ่กนิ 7,500 ลา้นบาท 

2. อนุมัตใิหอ้อกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ วงเงนิไม่เกนิ 15,000 ลา้นบาท หรอืสกุล
 เงนิอืน่ทีเ่ทยีบเทา่ โดยมสีาระสําคญัของหุน้กู ้ดงันี ้

วตัถปุระสงค ์   : เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบรษัิทฯ และ/หรือ 
เพือ่เป็นทนุหมนุเวยีนในบรษัิทฯ และ/หรอื การชําระคนืเงนิกูย้มื
ของบรษัิทฯ 

ผูอ้อกหุน้กู ้          :  บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
ประเภทของหุน้กู ้   : หุน้กูทุ้กชนิดและทุกประเภท รวมถงึแต่ไม่จํากัดเพียงหุน้กู ้

ชนดิระบชุือ่ผูถ้อื หุน้กูไ้มร่ะบชุือ่ผูถ้อื หุน้กูม้ปีระกัน หุน้กูไ้ม่มี
ประกัน หุน้กูม้ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้หุน้กูไ้ม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิหุน้กูท้ีม่ลีักษณะคลา้ยทุน 
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หุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูเ้พือ่การแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์
และ/หรือ หุน้กูอ้นุพันธ์ ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ 

วงเงนิ : วงเงนิไมเ่กนิ 15,000 ลา้นบาท หรอืสกลุเงนิอืน่ทีเ่ทยีบเทา่
ในกรณีทีม่กีารไถถ่อน และ/หรอื ซือ้คนืหุน้กูไ้มว่า่ดว้ยกรณีใด  ๆ
อันมีผลทําใหเ้งินตน้คงคา้งของหุน้กูข้องบริษัทฯ ลดลง 
วงเงนิของหุน้กูท้ีไ่ถ่ถอนแลว้ และ /หรอื บรษัิทฯ ไดทํ้าการ
ซือ้คนืจะนํามานับเป็นวงเงนิของหุน้กูท้ีบ่รษัิทฯ สามารถทํา
การออกและเสนอขายได ้(Revolving Principal)  
ทัง้นี้ ในกรณีออกหุน้กูเ้พือ่การ Refinancing (การออกหุน้
กูใ้หม่เพือ่ชําระ และ/หรอื ทดแทนหุน้กูเ้ดมิ) มูลค่าเงนิตน้ของ
หุน้กู เ้ด ิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้หม่เพือ่การออกหุน้กูเ้พื่อการ Refinancing นัน้ 
จะไม่นับเป็นสว่นหนึง่ของมูลคา่รวมของเงนิตน้ของหุน้กูท้ี่
ยังมิไดไ้ถ่ถอนในการคํานวณวงเงินของหุน้กูท้ี่บริษัทฯ 
สามารถทําการออกและเสนอขายได ้

สกลุเงนิ : เสนอขายในสกลุเงนิบาท และ/หรอื สกลุเงนิตา่งประเทศ  
อตัราดอกเบีย้ : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กู ้

ในแตล่ะครัง้ 
อายขุองหุน้กู ้ : ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้น

แต่ละครัง้ โดยสามารถกําหนดใหม้ีการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดอายขุองหุน้กูห้รอืไมก็่ได ้

วธิกีารเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ใหแ้ก่
ผูล้งทุนทั่วไป และ/หรอื ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื 
ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบัน และ/หรอื บุคคล
และผูล้งทุนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือ กฎระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
และมีผลใชบ้ังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กู ้โดย
สามารถเสนอขายครัง้เดยีวเต็มจํานวนวงเงนิหรอืเสนอขายเป็น
คราวๆ ตามความจําเป็นในการใชเ้งนิของบรษัิทฯ 

  3.  อนุมัตใิหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 
  เป็นผูม้อํีานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็นและเกีย่วเนื่องกับการออกและ 
  เสนอขายหุน้กูด้ังกล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด ซึง่รวมถงึแต่ไม ่
  จํากัดเพยีงการพจิารณากําหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดอืน่ๆ ของหุน้กูท้ีจ่ะออก 
  ในแต่ละครัง้ เช่น ประเภทของหุน้กู ้หลักประกัน จํานวนหุน้กู ้มูลค่าที่ตราไว ้ 
  ราคาเสนอขายตอ่หน่วย อายุหุน้กู ้อัตราดอกเบีย้ สกลุเงนิ ระยะเวลาเสนอขาย  
  วธิกีารเสนอขาย วธิกีารจัดสรร รายละเอยีดการเสนอขาย เงือ่นไขการไถถ่อนหุน้ 
   กู  ้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ การเขา้ทํา รับรอง แกไ้ข 
  เปลีย่นแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การแต่งตัง้ 
  ทีป่รกึษาและบุคคลต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การขออนุญาตตดิต่อใหข้อ้มูล และยื่น 
  เอกสารหลกัฐานกบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และการนําหุน้กูไ้ปขึน้ทะเบยีน 
  กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรอืตลาดตราสารหนี้อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  
  และมอํีานาจในการดําเนนิการใดๆ ตามทีจํ่าเป็นและเกีย่วขอ้งกับการออกหุน้กู ้ 
  และใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย ม ี
  อํานาจในการแตง่ตัง้บคุคลใดๆ เป็นผูรั้บมอบอํานาจ ผูแ้ทน หรอืตัวแทนของตน 
  เพือ่ดําเนนิการตา่งๆ ขา้งตน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
ผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ  เพือ่การลงทนุในโครงการ
ตา่งๆ ของกลุม่บรษัิทฯ ตามความจําเป็นและรายละเอยีดดงักลา่ว  
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ทัง้นี้ มตขิองที่ประชุมผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี้ ใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่อง
จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุม และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ซึง่เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ช) 

ระเบยีบวาระที ่9 พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 29  
 รายละเอยีด:  

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
โดยคําสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย 
เพือ่อํานวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญ 
ผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแกไ้ขบทบญัญัตขิองขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 29 ดงันี ้
1. อนุมัตแิกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 29 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยคําสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ 
ที ่21/2560 เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อํานวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ โดยให ้
ยกเลกิขอ้บงัคบัขอ้ 29 เดมิทัง้หมด และใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 
“ขอ้ 29 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปีภายในสีเ่ดอืน 
นับแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท กจิการอนัทีป่ระชมุสามัญประจําปี พงึกระทํามดีงันี ้

(1) รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
(2) พจิารณาและอนุมัตงิบดลุ และบญัชกํีาไรขาดทนุ 
(3) พจิารณาจัดสรรเงนิกําไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัช ี
(6) กจิการอืน่ๆ  

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามัญ คณะกรรมการ
จะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแทแ้ตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถ้อืหุน้
คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสบิของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายได ้
ทัง้หมดจะเขา้ชือ่กนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญ
เมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสอื
ดังกลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วันนับ
แตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จัดใหม้กีารประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้
ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กันหรือผูถ้ือหุน้คนอืน่ๆ รวมกันไดจํ้านวนหุน้ตามที่บังคับไวนั้น้จะเรียก
ประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชน่นี ้
ใหถ้ือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยอนัจําเป็นทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด
จํานวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุ ตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 32 ผูถ้อืหุน้ตามวรรค
สามตอ้งรว่มกนัรับผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท” 

ทัง้นี ้รายละเอยีดของการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 29 ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 ทีแ่นบมาพรอ้มนี ้ 
2. อนุมัตใิหก้รรมการผูจั้ดการใหญ ่หรอืบคุคลทีก่รรมการผูจั้ดการใหญม่อบหมายเป็นผูม้อํีานาจ

ในการดําเนนิการแกไ้ขและเพิม่เตมิขอ้บังคับตามทีเ่สนอขา้งตน้ และใหถ้อ้ยคําตา่งๆ ตอ่นาย
ทะเบยีนบรษัิทมหาชนจํากัด และ/หรอื สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์รวมทัง้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยบางประการในกรณีทีจํ่าเป็นเกีย่วกับ
เอกสารดงักลา่ว  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
ผูถ้ือหุน้สมควรพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 29 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยคําสั่งหัวหนา้
คณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี่ 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกจิ โดยใหย้กเลกิขอ้บังคับขอ้ 29 เดมิทัง้หมด และใหใ้ชข้อ้ความ 
ตามทีเ่สนอดงักลา่ว 
ทัง้นี้ มตขิองที่ประชุมผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี้ ใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่อง
จํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ซึง่เป็นไปตามมาตรา 
31 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ฉ) 
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

ระเบยีบวาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
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อนึง่ ในระหวา่งวันที ่1 กนัยายน 2560 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2560 บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ       
เรื่องเพือ่คณะกรรมการฯ พจิารณาบรรจุในระเบยีบวาระการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้คราวนี้ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอ 
เรือ่งบรรจใุนระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอืน่ใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงในทีป่ระชมุดังกล่าว
แทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7  พรอ้มแนบหลักฐาน
ประกอบตามทีกํ่าหนดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 และโปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะไปยังบรษัิทฯ ลว่งหนา้กอ่นวันประชมุ โดยบรษัิทฯ 
ไดจั้ดซองบรกิารไปรษณีย์ธุรกจิตอบรับมาเพือ่อํานวยความสะดวกดว้ยแลว้ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 12 หรือนําไปแสดงแก่
เจา้หนา้ที ่ณ จุดตรวจเอกสารกอ่นเริม่การประชมุในวันประชมุเพือ่ความเรยีบรอ้ยในการเตรยีมการประชมุ นอกจากนีบ้รษัิทฯ 
ไดกํ้าหนดรายชือ่กรรมการอสิระและกรรมการผูจั้ดการใหญ่เพือ่ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกมอบฉันทะได ้โดยไดแ้สดงขอ้มูลชือ่ 
อาย ุทีอ่ยู ่และการม/ีไมม่สีว่นไดเ้สยีในระเบยีบวาระทีเ่สนอในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้คราวนีต้ามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9  แลว้ 

เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ บรษัิทฯ ไดจั้ดทําแบบฟอรม์ลงทะเบยีน
เขา้ร่วมการประชมุตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3  ซึง่มบีารโ์คด้บรรจุรายละเอยีดเฉพาะของผูถ้อืหุน้แตล่ะราย จงึขอความกรุณาจาก 
ผูเ้ขา้ประชมุทัง้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุดว้ยตนเองและผูท้ีรั่บมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชมุ
ดงักลา่วมาแสดงทีจ่ดุลงทะเบยีนดว้ย  

สําหรับผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะสอบถามหรอืขอขอ้มลูเพิม่เตมิในเรือ่งทีไ่ดบ้รรจุไวใ้นระเบยีบวาระการประชมุ
ขา้งตน้ และ/หรือ เสนอแนะขอ้คดิเห็นอืน่ใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษัิทฯ สามารถส่งคําถามและ/หรือ
ขอ้คดิเห็นเป็นการล่วงหนา้มายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ที่  CS@ratch.co.th หรือตดิต่อ
เลขานุการบรษัิทตามทีอ่ยูข่า้งทา้ยนี ้เพือ่บรษัิทฯ จะไดช้ีแ้จงหรอืใหข้อ้มลูเพิม่เตมิในทีป่ระชมุตอ่ไป  

ในการประชุมครัง้นี้ บรษัิทฯ ไดจั้ดของว่างและเครื่องดืม่ไวรั้บรองผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะ 
ทีม่ารว่มประชมุ  

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกลา่ว โดยบรษัิทฯ จะเริม่ 
เปิดใหล้งทะเบยีนเขา้รว่มประชุมต ัง้แตเ่วลา 12.00 น. ของวนัประชุมเป็นตน้ไป ทัง้นี ้คณะกรรมการฯ ไดม้มีติ
กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้และจํานวนหุน้ทีถ่อือยู ่ณ วันพธุที ่28 กมุภาพันธ ์2561 เป็นผูม้สีทิธิ
เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และมสีทิธรัิบเงนิปันผลตามมตทิีป่ระชมุคราวนี ้
 
 

  ขอแสดงความนับถอื 
  โดยคําสัง่คณะกรรมการบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

 
 
     
 

  (นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ) 
  กรรมการผูจั้ดการใหญ ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานเลขานุการบรษัิท 
โทรศพัท ์ 0 2794 9510 
โทรสาร 0 2794 9888 ตอ่ 9510 


