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เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 
เรียน   ทานผูถือหุน 
สิ่งที่สงมาดวย  1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 
  ซึ่งไดประชุมเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2549  จํานวน 1 ฉบับ 
 2. รายงานประจําป 2549 ของคณะกรรมการ  
  พรอมสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน จํานวน 1 ฉบับ 
 3.   ประวัตยิอและขอมูลที่เก่ียวของของผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ  

และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 4.   ขอบังคับบริษัทที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

5.   หลักฐานประกอบการเขารวมประชุมผูถือหุน วิธีการมอบฉันทะ  
การลงทะเบียนเขารวมประชุม และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 6. หนังสือมอบฉันทะ   
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 
 

ดวยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติใหเรียก
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหิศร 
อาคารธนาคารไทยพาณิ ชย  จํากัด  (มหาชน) เลขที่  9 ถนนรัชดาภิ เษก  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถอืหุน ประจําป 2548  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 

รายละเอียด : 

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 ไดจัดข้ึนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ซึ่งบริษัทฯ 
ไดจัดทําและเผยแพรรายงานการประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) และ
ไดจัดสงมาพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมน้ีตามสิ่งที่สงมาดวย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองครบถวน ผูถือหุนจึงสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว 

วาระที่ 2    รับทราบรายงานประจาํปของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกบักิจการของบรษัิทฯ                
ในรอบปทีผ่านมาและกิจการที่จะกระทาํตอไปในภายหนา 

รายละเอียด : 

ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2549 ซึ่งเปนปที่ 7 ของการ
ดําเนินกิจการ อยูในระดับที่ดี โดยมีกําไรสุทธิเปนจํานวน 6,106 ลานบาท  คิดเปนกําไร
สุทธิตอหุนเทากับ 4.21 บาท  และมีสินทรัพยรวม 72,105 ลานบาท 

บริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 3,995 เมกะวัตต ประกอบดวย กําลังการผลิตของ     
โรงไฟฟาราชบุรี จํานวน 3,645 เมกะวัตต และโรงไฟฟาไตรเอนเนอจี้ ซึ่งบริษัทยอย คือ 
บริษัท ราชบุรีแกส จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 คิดเปนกําลังการผลิตจํานวน 350    
เมกะวัตต 
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http://www.ratch.co.th/


การดําเนินงานดานการลงทุนโครงการที่สําคัญ ประกอบดวย  

(1)  โครงการโรงไฟฟาราชบุรีเพาเวอร  เปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 2 ชุด ขนาดกําลัง
การผลิตชุดละ 700 เมกะวัตต  อยูระหวางการกอสรางในพื้นที่ของโรงไฟฟาราชบุรี     
มีกําหนดเดินเครื่องขายไฟฟาเชิงพาณิชยในป 2551 ซึ่งบริษัทฯ ไดเขารวมลงทุนใน 
สัดสวนรอยละ 25  คิดเปนกําลังการผลิตจํานวน 350 เมกะวัตต  

(2)  โครงการพัฒนาโรงไฟฟาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดแก โครงการ
โรงไฟฟาพลังนํ้า-นํ้างึม 2 ขนาดกําลังการผลิต 615 เมกะวัตต เริ่มดําเนินการกอสราง
แลวและมีกําหนดเดินเครื่องขายไฟฟาเชิงพาณิชยในป 2556 ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มี
กําลังการผลิตเพ่ิมข้ึนจํานวน 153.75 เมกะวัตต ตามสัดสวนที่เขารวมทุนรอยละ 25  
และโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา-นํ้างึม 3 ขนาดกําลังการผลิต 440 เมกะวัตต ซึ่งบริษัทฯ 
คาดวาจะเขารวมทุนในสัดสวนรอยละ 25 ขณะนี้อยูระหวางการเจรจาเงื่อนไขสัญญา  
ซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คาดวาจะมีการลงนามในสัญญา
รวมทุนและสัญญาซื้อขายไฟฟาไดภายในป 2550 หลังจากนั้นจะเริ่มดําเนินการ       
กอสรางและเดินเครื่องขายไฟฟาเชิงพาณิชยไดในป 2556 เชนกัน  

(3)  งานศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดของการพัฒนาโครงการในดานตางๆ เชน ดาน
วิศวกรรม เทคโนโลยี การผลิต ตนทุนการผลิต ผลตอบแทนการลงทุน การศึกษาผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม และดานการเงิน เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขารวมการประมูล
โรงไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายใหญ (IPP) ในป 2550 ในภาคกลางและภาคตะวันออก 
และงานโครงการขยายโรงไฟฟาราชบุรี ชุดที่ 4  

ในป 2549 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดประกาศยืนยันคงอันดับเครดิตองคกรของบริษัทฯ ที่
ระดับ “AA – ” และใหแนวโนมอันดับเครดิตเปน “Stable” หรือ “คงที่” สะทอนความคาด
หวังวาบริษัทฯ จะไดรับเงินปนผลที่แนนอนจากบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด และโรง   
ไฟฟาอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังคาดวาบริษัทฯ จะพิจารณาตัดสินใจลงทุนในอนาคตอยางรอบคอบ
และระมัดระวัง 

จากการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชในการบริหารงานอยางจริงจังและตอเนื่องโดย
มุงหวังผลสําเร็จสุดทายอันไดแกการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ เปนผลใหในปที่
ผานมา  บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณที่สําคัญ ดังนี้  

(1)  รางวัล “Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance Report” ซึ่ง
เปนประเภทรางวัลหนึ่งในงาน SET Awards 2006 ที่มอบใหแก 16 บริษัทจดทะเบียน
ที่สามารถรักษามาตรฐานการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี    
ตอเนื่องเปนปที่สองติดตอกัน 

(2)  บริษัทฯ เปน 1 ใน 9 บริษัทที่ไดรับการประกาศผลการกํากับดูแลกิจการในระดับ      
“ดีเลิศ” ตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําป 2549 

(3)  บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ไดรับรางวัล “จรรยาบรรณดีเดน หอการคาไทย      
ประจําป 2549” โดยมีเพียง 11 บริษัทที่ไดรับรางวัลน้ีจากกิจการที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 
62 บริษัท  

สําหรับการดําเนินกิจการในอนาคตนั้น บริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายการลงทุนเพ่ือเพ่ิม    
มูลคาตอบแทนแกผูถือหุนของบริษัทฯ และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันอยางยั่งยืน โดย       
ไดพิจารณาปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน รวมถึงความตองการใชไฟฟา และ
นโยบายตางๆ ของภาครัฐ และไดมีการเตรียมความพรอมสําหรับการขยายธุรกิจ อาทิ            
โครงการโรงไฟฟา IPP โครงการโรงไฟฟาในตางประเทศ และโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
ทดแทน เปนตน 

รายละเอียดรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาและกิจการที่จะกระทําตอไป        
ในอนาคต ปรากฏในรายงานประจําป 2549 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยูในระดับที่นาพอใจ  ผูถือหุนจึงสมควร         
รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการฯ เก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา
และกิจการที่จะกระทําตอไปในภายหนาดังกลาว 
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วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2549 

รายละเอียด : 

คณะกรรมการฯ เสนองบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ซึ่งไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผานการตรวจสอบและ    
รับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  (นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3044 แหงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด) แลว รายละเอียดตาม
สิ่งที่สงมาดวย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

ผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2549  ซึ่งไดผานการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว  
ดังกลาว 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2549 และการจายเงินปนผล 

รายละเอียด : 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และขอบังคับบริษัทฯ ขอ 43 กําหนด
ไววา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 
ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  และบริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลการ
ดําเนินงานประจําป 2549 มีกําไรสุทธิเปนจํานวน 6,106 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน
เทากับ 4.21 บาท 

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลังหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอ่ืน ตามที่ไดแจงไวในหนังสือชี้ชวน
เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เม่ือเดือนตุลาคม 2543    คณะกรรมการฯ ได
พิจารณาเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่
จะจายเงินปนผลได  รวมทั้งไดพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการตางๆ ของบริษัทฯ แลว  
จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 
2549 และการจายเงินปนผล ดังน้ี 

1.  ทุนสํารองตามกฎหมาย :  ในระหวางป 2549 ไดมีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 
จํานวน 151.23 ลานบาท และทําใหทุนสํารองตามกฎหมายมียอดสะสมเมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2549 รวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 1,450 ลานบาท ซึ่งเทากับรอยละ 10 ของทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ แลว  จึงไมตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม   

 

 2.  เงินปนผลแกผูถือหุน :  อัตราหุนละ 2.10 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นจํานวน 
3,045 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 51.14 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินทุนสํารองตาม
กฎหมายและเงินทุนสํารองอ่ืน  แตเน่ืองจากบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาล    
ไปแลวอัตราหุนละ 1.00 บาท คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 1,450 ลานบาท เม่ือวันที่ 
18 กันยายน 2549  จึงคงเหลือเงินปนผลจายอีกอัตราหุนละ 1.10 บาท คิดเปนเงิน    
ปนผลจายจํานวน 1,595 ลานบาท โดยกําหนดจะจายเงินปนผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 
2550 และกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 4 
พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. 

ทั้งนี้ เงินปนผลจายประจําป 2549 ใหกําหนดวาจายจากกําไรเฉพาะสวนที่ไดรับยกเวน
ไมตองนํามารวมคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งผูรับเงินปนผลไมไดรับเครดิตภาษี   

ขอมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา 
รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2549 ป 2548

1)  กําไรสุทธิ 6,106 ลานบาท 6,066 ลานบาท
2)  จํานวนหุน 1,450  ลานหุน 1,450  ลานหุน
3)  เงินปนผลจายอัตราตอหุน 2.10 บาทตอหุน 2.00 บาทตอหุน
4)  รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 3,045 ลานบาท 2,900 ลานบาท
5)  สัดสวนการจายเงินปนผล รอยละ 51.14 รอยละ 50.32
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ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

อัตราการจายเงินปนผลตามที่เสนอสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวของ
บริษัทฯ และไดคํานึงถึงผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด ตลอดจนการพิจารณาลงทุนใน
โครงการตางๆ ของบริษัทฯ อยางรอบคอบแลว   ผูถือหุนจึงสมควรอนุมัติการจายเงินปนผล
ดังกลาว และไมจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเน่ืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของ
บริษัทฯ มียอดสะสมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 รวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 1,450 ลานบาท ซึ่ง
เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แลว   

วาระที่ 5   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบบัญชี 

รายละเอียด : 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญ  
ผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการ         
เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นวา บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  
เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยตอเน่ืองมาเปนเวลา 3 ป
นับตั้งแตป 2547 จนถึงป 2549 มีผลงานดานการตรวจสอบ การจัดทํารายงาน การประสาน
งาน และอ่ืนๆ อยูในระดับที่นาพอใจมาโดยตลอด   ผูสอบบัญชีและทีมงานมีการประชุมรวม
กับผูบริหารและฝายบัญชีของกลุมบริษัทฯ เปนประจําทุกไตรมาส รวมทั้งเขาชี้แจงผลการ
สอบทานงบการเงินทุกไตรมาสตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนอยางดี  ประกอบกับในป 
2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวมโดยวิธีราคาทุน ซึ่งตองมีการปรับปรุงขอมูลงบการเงินยอนหลังตั้งแตจัด
ตั้งบริษัท  จากผลการปฏิบัติงานและเพื่อความตอเนื่องและรวดเร็ว  คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงไดเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 
2550 ตอเนื่องเปนปที่สี่ 

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหจาง บริษัท  
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และแตงตั้งนางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย 
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044) หรือนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3442) หรือนายประสัณห เชื้อพานิช (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051) เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550 ตอเน่ืองเปนปที่สี่  โดยกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550 เปนเงินจํานวน 692,200 บาท ประกอบดวย คาธรรมเนียม
ในการสอบบัญชีจํานวน 662,200 บาท  และคาใชจายอ่ืน (out-of-pocket expenses) 
จํานวน 30,000 บาท ซึ่งอัตราคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีเพ่ิมข้ึนจากป 2549 เปนจํานวน 
213,700 บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 44.66 ตามปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

(หนวย : บาท) 
ป คาธรรมเนียม    

ในการสอบบัญช ี
คาใชจายอ่ืน 

(out-of-pocket expenses) 
รวมเงิน 

2550 662,200 30,000 692,200 

2549 448,500 30,000 478,500 

อนึ่ง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จํากัด ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบ
บัญชีประจําป 2550 ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  บริษัท ราชอุดม เพาเวอร จํากัด 
บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ จํากัด  บริษัท ราชบุรีแกส จํากัด  และบริษัท ราชบุรีพลังงาน 
จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ดวย  โดยไดรับคาธรรมเนียมในการสอบบัญชี        
ประจําป 2550 จากบริษัทยอยทั้ง 5 บริษัท เปนเงินรวมทั้งสิ้น 1,540,800 บาท แบงเปน    
คาธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมจํานวน 1,370,800 บาท และคาใชจายอ่ืนๆ รวมจํานวน 
170,000 บาท 

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ/
บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว  และในรอบปที่
ผานมาบริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี
สังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด 
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ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การเลือกผูสอบบัญชีและการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีไดผานการ
พิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผานมา 
ภาระงาน และปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนอยางรอบคอบแลว    ผูถือหุนจึงสมควรพิจารณาแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่เสนอดังกลาว 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

รายละเอียด : 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามอัตราหนึ่งในสาม 
ของกรรมการทั้งหมด รวม 5 ราย คือ  นายเชิดพงษ  สิริวิชช  นายวีระวัฒน ชลายน            
นายพานิช พงศพิโรดม  นายพงศโพยม วาศภูติ  และ นางสาวสุธารัตน อังจันทรเพ็ญ โดย        
3 รายแรกเปนกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการฯ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด     
คาตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณการทํางานในธุรกิจที่เก่ียวของกับ
การดําเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชนตอการ
ประกอบกิจการและสามารถชวยพัฒนาบริษัทฯ ได รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ ในชวงที่ผานมา และสําหรับกรรมการอิสระนั้น ไดพิจารณาตามนิยาม
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดขึ้น รวมทั้งความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญที่อาจมีผล
ทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ  และเห็นวาบุคคลผูมีนามขางทายนี้ ซึ่งไดรับการ
เสนอชื่อจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน มีคุณสมบัติครบถวน มี
ความรูความสามารถและประสบการณที่เหมาะสม  จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญ      
ผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระดังกลาว  

 1.  นายคุรุจิต      นาครทรรพ    กรรมการอิสระ  
 2.  นายอัชดา         เกษรศุกร     กรรมการอิสระ  
 3.  นายพานิช          พงศพิโรดม     กรรมการอิสระ     
 4.  นายพงศโพยม  วาศภูติ กรรมการ   
 5.  นางสาวสุธารัตน   อังจันทรเพ็ญ     กรรมการ  

ทั้งน้ี ลําดับที่ 1 และ 2 เปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม และลําดับที่ 3, 4 และ 5 ให
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  และการแตงตั้งกรรมการทั้ง 5 รายดังกลาวให
มีผลตั้งแตวันถัดจากวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เปนตนไป  โดยประวัติยอและ
ขอมูลที่เก่ียวของของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ  รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การคัดเลือกกรรมการไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผาน
การพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งได
พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเปนประโยชนแกกิจการของกลุมบริษัทฯ อยางครบถวน
แลว   ผูถือหุนจึงสมควรเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาว 

วาระที่ 7   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

รายละเอียด : 

คณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน
ไดพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียดตามหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ
ของบริษัทฯ ไดแก เปาหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ  ระดับความรับผิดชอบที่ไดรบั
มอบหมาย  การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน  รวมทั้ง
การสรางแรงจูงใจบุคลากรที่ มีคุณวุฒิ  ความรูความสามารถ ทักษะและประสบการณ         
ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชนตอความสําเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ แลว           
เห็นสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ซึ่งเปนไปตามหลักการเดิม ดังนี้ 
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1.    จัดสรรโบนัสประจําป 2549 สําหรับคณะกรรมการฯ ดังน้ี    

(1)  กรรมการบริษัทฯ ไดรับโบนัสทานละ 1 ลานบาท 

(2)  ประธานกรรมการบริษัทฯ ไดรับ 1.25 ลานบาท  

(3)  ชวงเวลาใดหากดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทยอย
มากกวา 1 บริษัท ใหไดรับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกวา สําหรับระยะ
เวลานั้น 

(4)  โบนัสกรรมการบริษัทฯ ใหจัดสรรตามระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 

(5)  ฝายบริหารที่ เปนกรรมการ ใหไดรับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ     
ขางตนดวย 

(6)  รวมโบนัสสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ เปนเงินประมาณ 12.83 ลานบาท 

2.   กําหนดคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยในป 
2550 ใหเปนไปตามอัตราเดิม โดยเปนอัตราที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูใน
กลุมธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันแลว  ดังนี้ 

2.1  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  จายเปนรายเดือน แบงเปน 2 สวน คือ    
สวนที่ 1 รอยละ 75 จายคงที่ และสวนที่ 2 รอยละ 25 จายเมื่อเขารวมการประชุม 
โดยประธานกรรมการใหไดรับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการใหไดรับในอตัรา 
40,000 บาท 

2.2  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอย จายเปนรายครั้ง โดยประธานกรรมการใหได
รับในอัตรา 30,000 บาท  และกรรมการใหไดรับในอัตรา 24,000 บาท  ทั้ งนี้ 
ปจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง   คณะกรรมการแตละชุดประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 ราย           
และกรรมการ 2 ราย  มีหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม      
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2549 หนา 34 - 36 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การพิจารณากําหนดคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยได
ผานการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน ซึ่ง
ไดพิจารณาตามนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงกับธุรกิจ
และคํานึงถึงความเหมาะสมตางๆ อยางครบถวนแลว   ผูถือหุนจึงสมควรพิจารณากําหนด        
คาตอบแทนคณะกรรมการฯ ตามที่เสนอดังกลาว 

วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งประสงคจะใหมีการ
พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ กําหนดให 

 
 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไดโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ในวันศุกรที่ 
20 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหิศร อาคารธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 9 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปดใหลงทะเบียนเขารวม
ประชุมตั้งแตเวลา 08.00 น. ของวันดังกลาวเปนตนไป  

สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะสอบถามหรือขอขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องที่ไดบรรจุไวในระเบียบ
วาระขางตน และหรือเสนอแนะขอคิดเห็นอ่ืนใดที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถสง        
คําถามและหรือขอคิดเห็น   เปนการลวงหนามายังบริษัทฯ หรือสงเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ 
Corporatesecretary@ratch.co.th  เพ่ือบริษัทฯ จะไดชี้แจงหรือใหขอมูลเพ่ิมเติมในที่ประชุมตอไป 
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อนึ่ง ผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนใหเขาประชุมและออกเสียงในที่ประชุม       
ดังกลาวแทน โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามสิ่งทีส่งมาดวย 6 
พรอมแนบหลักฐานประกอบตามที่กําหนดในสิ่งที่สงมาดวย 5 และโปรดสงหนังสือมอบฉันทะกลับบริษัทฯ 
ลวงหนากอนวันประชุม หรือนําไปแสดงแกเจาหนาที่ ณ จุดตรวจเอกสารกอนเริ่มการประชุมในวันประชุม  ทั้งนี้ 
เพ่ือความเรียบรอยในการเตรียมการประชุม  

 

 ขอแสดงความนับถือ 
โดยคาํสั่งคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

(นายณรงค สตีสุวรรณ) 
กรรมการผูจดัการใหญ 

 
 
 
 
 
สวนงานเลขานกุารคณะกรรมการ 
โทร. 0 2978 5076 
โทรสาร 0 2937 9321 

 7


	·ÐàºÕÂ¹àÅ¢·Õè 0107543000031
	RH  115/2550
	30  ÁÕ¹Ò¤Á  2550
	àÃ×èÍ§  ¢ÍàªÔ»ÃÐªØÁÊÒÁÑ¼Ùé¶×Í�
	
	
	
	
	»Õ
	ÃÇÁà§Ô¹


	ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÑ¼Ùé¶×ÍËØé¹»ÃÐ¨�
	1.  ¹ÒÂ¤ØÃØ¨Ôµ     ¹Ò¤Ã·ÃÃ¾   ¡ÃÃÁ¡�
	2.  ¹ÒÂÍÑª´Ò        à¡ÉÃÈØ¡Ãì    ¡ÃÃ�
	5.  ¹Ò§ÊÒÇÊØ¸ÒÃÑµ¹ì  ÍÑ§¨Ñ¹·Ãìà¾ç

	1.    ¨Ñ´ÊÃÃâº¹ÑÊ»ÃÐ¨Ó»Õ 2549 ÊÓËÃÑ�
	¨Ö§¢ÍàÃÕÂ¹àªÔ·èÒ¹¼Ùé¶×ÍËØé¹ä´�



