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ทะเบียนเลขที ่0107543000031 
 
RH  077/2554 

      11  มีนาคม  2554 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
เรียน    ทานผูถือหุน 
สิ่งที่สงมาดวย  1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2553 
 2. รายงานประจําป 2553 ฉบับยอ พรอมสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน  
  รายงานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และซีดีรอมบรรจุขอมูลรายงานประจําป 
  ฉบับสมบูรณ  
 3.   ประวัตยิอและขอมลูที่เก่ียวของของผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ  
  และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
 4.   ขอบังคับบริษัทฯ ที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําใหใชแบบ ข.) 

6.   หลักฐานประกอบการเขารวมประชุมผูถือหุน และคาํอธิบายเก่ียวกับวิธีการมอบฉันทะ  
การลงทะเบียนเขารวมประชุม และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

7. ขอมลูของกรรมการอิสระและกรรมการผูจดัการใหญที่บริษัทฯ เสนอเปนผูรบัมอบฉันทะ 
 8. แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมการประชุม ซึ่งติดบารโคดของผูถือหุน  
  (โปรดนํามาแสดงในวันประชุมเพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน) 
 9. แบบแจงความจํานงขอรับรายงานประจําป 2553 ฉบับสมบูรณที่จัดพิมพเปนรูปเลม 
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 
 11. ซองบริการไปรษณียธุรกิจตอบรับ 

ดวยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติใหจัดการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ในวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 14.30 น. ณ หองวิภาวดีบอลรูม 
โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
พิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2553 

รายละเอียด : 

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ไดจัดข้ึนเม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได
จัดทําและเผยแพรรายงานการประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) และไดจัดสง
สําเนามาพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมน้ีตามสิ่งที่สงมาดวย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกตองและครบถวน ผูถือหุนจึงสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว 

วาระที่ 2    รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการฯ เกีย่วกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา                
และกิจการที่จะกระทาํตอไปในภายหนา 

รายละเอียด : 

ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2553 ซึ่งเปนปที่ 10 ของการดําเนิน
กิจการ ยังคงสะทอนใหเห็นความม่ันคงทางดานการเงินและการเติบโตของบริษัทฯ ที่เปนไป
อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ โดยมีกําไรสุทธิเปนจํานวน 5,220 ลานบาท  คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน
เทากับ 3.60 บาท และเม่ือเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลจาก          
ผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป 2553 ใหแกผูถือหุนเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,595 ลานบาท  

ปจจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 4,348 เมกะวัตต โดยเปนกําลังการผลิตของโรงไฟฟา
ของบริษัทยอยและกําลังการผลิตตามสัดสวนการลงทุนในโรงไฟฟาและโครงการที่บริษัทฯ เขา
รวมทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ   

ในปที่ผานมาบริษัทฯ ยังคงดําเนินตามพันธกิจของบริษัทฯ ไดแก ลงทุน พัฒนา และดําเนินงาน
ดานผลิตไฟฟาและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง มุงสรางผลกําไรที่ม่ันคงและผลตอบแทนท่ีดีแกผูถือหุน 
โดยโครงการโรงไฟฟาขนาดใหญที่บริษัทฯ ไดเขารวมลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) มีพัฒนาการกาวหนาอยางมีนัยสําคัญ ไดแก 
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- โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้า-นํ้างึม 2 กําลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต เปนการลงทุนใน
สัดสวนรอยละ 25 รวมกับกลุมบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) และรัฐบาล สปป.ลาว 
โครงการกอสรางแลวเสร็จ  โดยไดทําการทดสอบการเดินเครื่องจายไฟฟาเขาสูระบบของ          
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) และมีความพรอมในการขายกระแสไฟฟาตาม
เง่ือนไขสัญญาซื้อขายไฟฟากอนการเดินเครื่องตั้งแตเดือนมกราคม 2554  

- โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนหงสา กําลังการผลิตติดตั้ง 1,878 เมกะวัตต เปนการลงทุนใน
สัดสวนรอยละ 40 รวมกับกลุมบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และรัฐบาล สปป.ลาว โครงการมี
ความกาวหนาอยางมาก โดยสามารถลงนามสัญญาสัมปทานซื้อขายไฟฟา สัญญากอสราง 
สัญญาเดินเครื่องและบํารุงรักษา และไดลงนามสัญญาเงินกู และเบิกเงินกูงวดแรกแลวเม่ือ
ปลายป 2553 คาดวาจะเริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟาเชิงพาณิชยไดในป 2558 

- โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้า-นํ้างึม 3 กําลังการผลิตติดตั้ง 440 เมกะวัตต เปนการลงทุนใน
สัดสวนรอยละ 25 รวมกับบริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด Marubeni Corporation และบริษัท 
Lao Holding State Enterprise โดยโครงการสามารถบรรลุขอตกลงและลงนามขอตกลง
โครงสรางคาไฟฟา (Tariff MOU) กับ กฟผ. และจัดตั้งบริษัท ไฟฟา นํ้างึม 3 จํากัด เพ่ือ
ดําเนินงานโครงการเมื่อเดือนตุลาคม 2553 คาดวาจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชยไดในป 2560 

- โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าเซเปยน-เซนํ้านอย กําลังการผลิตติดตั้ง 390 เมกะวัตต เปนการลงทุน
ในสัดสวนรอยละ 25 รวมกับบริษัท SK Engineering & Construction Co., Ltd. แหงสาธารณรัฐ
เกาหลี Korea Western Power Co., Ltd. และรัฐบาล สปป.ลาว โดยสามารถลงนาม Tariff 
MOU กับ กฟผ. เม่ือกลางเดือนสิงหาคม 2553 และคาดวาจะเริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟาเชิง
พาณิชยไดในป 2561 

นอกเหนือจากการลงทุนพัฒนาโครงการใน สปป.ลาว แลว บริษัทฯ ไดเพ่ิมชองทางการลงทุนผานตลาด
หลักทรัพยลาว โดยบริษัทยอย ไดแก บริษัท ราช-ลาว เซอรวิส จํากัด และบริษัท อารเอช อินเตอร        
เนชั่นแนล (สิงคโปร) จํากัด ไดซื้อหุนสามัญของบริษัท ผลิตไฟฟาลาว จํากัด (มหาชน) (Electricite 
du Laos-Generation Public Company) ที่เสนอขายตอประชาชนครั้งแรก ในขณะเดียวกันบริษัทฯ 
ยังมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองเพ่ือแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียและ
เอเชียแปซิฟค เชน อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส และออสเตรเลีย ซึ่งรัฐบาลของประเทศเหลาน้ีมี
นโยบายสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ  

เม่ือปลายป 2553 โครงการที่บริษัทฯ รวมทุนไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
จํานวน 3 โครงการ ไดแก โครงการโรงไฟฟาผูผลิตไฟฟารายเล็กบริษัท ผลิตไฟฟานวนคร จํากัด 
จํานวน 1 โครงการ ขนาดกําลังการผลิต 130 เมกะวัตต และโครงการโรงไฟฟาผูผลิตไฟฟารายเล็ก
บริษัท ราชบุรีเวอลด โคเจนเนอเรชั่น จํากัด จํานวน 2 โครงการ ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง
โครงการละ 110 เมกะวัตต นอกจากน้ียังไดลงทุนในโครงการโรงไฟฟาที่ใชพลังงานทดแทนซึ่งมี
นโยบายของภาครัฐรองรับอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนไดขยายการลงทุนไปสูธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจหลัก อันไดแก การใหบริการงานเดินเครื่องและบํารุงรักษาโรงไฟฟา การใหบริการซอม
อุปกรณเครื่องกังหันกาซของโรงไฟฟา และการทําเหมืองถานหิน เปนตน  

นอกเหนือจากการลงทุนและพัฒนาโครงการใหมๆ แลว บริษัทฯ ไดกํากับดูแลใหมีการจัดการ
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟาที่ดําเนินการผลิตแลว เพ่ือใหม่ันใจวาโรงไฟฟาไดรับการดูแล
บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องจักรอยางสมํ่าเสมอ มีความพรอมจาย และดําเนินงานดวยตนทุนที่
เหมาะสม เต็มประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดลอม รวมทั้งยึดมั่นในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล  การบริหารความเสี่ยงอยางเขมงวด  การมีสวนรวมของชุมชน  และความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  ซึ่งจะยังคงเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเน่ือง ทั้งน้ี เพ่ือสรางการเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนชั้นนําในภูมิภาค
ที่เปนที่เชื่อถือของสาธารณชน และสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุนโดยคํานึงถึง
ประโยชนสุขของสังคมไดในที่สุด  

บริษัทฯ ไดจัดทําเอกสารรายงานประจําป 2553 ฉบับยอพรอมขอมูลรายงานทางการเงิน รายงาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และซีดีรอมบรรจุขอมูลรายงานประจําปฉบับสมบูรณ 
และไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมน้ี ตามสิ่งที่สงมาดวย 2  หากผูถือหุน
ทานใดประสงคจะขอรับรายงานประจําปฉบับสมบูรณที่จัดพิมพเปนรูปเลม โปรดกรอกรายละเอียดใน
แบบแจงความจํานง ตามสิ่งที่สงมาดวย 9 ใสซองบริการไปรษณียธุรกิจตอบรับ สงมาที่สํานักงาน
เลขานุการบริษัท หรือสงทางโทรสารที่หมายเลข 0 2794 9929  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยูในระดับที่นาพอใจ  คณะกรรมการฯ จึงเสนอ           
ผูถือหุนเพ่ือรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการฯ เก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบป       
ที่ผานมาและกิจการที่จะกระทําตอไปในภายหนาดังกลาว โดยวาระน้ีไมมีการออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

รายละเอียด : 

คณะกรรมการฯ เสนองบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได
ผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ (นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด) และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

ผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2553 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและ
รับรองจากผูสอบบัญชีอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบแลวดังกลาว 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 และการจายเงินปนผล 

รายละเอียด : 

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 116 และขอบังคับบริษัทฯ ขอ 43 ที่กําหนดไววา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ประกอบกับนโยบายในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2550 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กําหนดจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 
ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอ่ืนๆ 
อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองข้ึนอยูกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ดวย  และ
เห็นวาผลการดําเนินงานประจําป 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรสุทธิเปนจํานวน 
5,220 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 3.60 บาท บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ
จายเงินปนผลได รวมทั้งไดพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการตางๆ ของบริษัทฯ แลว จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 และการจายเงิน
ปนผล ดังน้ี 

1. ทุนสํารองตามกฎหมาย : ไมจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเน่ืองจากบริษัทฯ ไดจัดสรรทุน
สํารองตามกฎหมายรวมเปนจํานวน 1,450 ลานบาท ซึ่งเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ แลวตั้งแตป 2549     

2.   เงินปนผลแกผูถือหุน : จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.25 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
จํานวน 3,263 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.51 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเน่ืองจากบริษัทฯ 
ไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลวในอัตราหุนละ 1.10 บาท คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน  
1,595 ลานบาท เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2553 จึงคงเหลือเงินปนผลจายในงวดน้ีในอัตราหุนละ 
1.15 บาท คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 1,668 ลานบาท ซึ่งมีกําหนดจะจายเงินปนผลใน       
วันจันทรที่ 11 เมษายน 2554 โดยมีขอมูลการจายเงินปนผลเปรียบเทียบกับปที่ผานมาดังน้ี 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2553 ป 2552 
กําไรสุทธิ  5,220 ลานบาท  6,740   ลานบาท 
จํานวนหุน  1,450   ลานหุน  1,450   ลานหุน 
เงินปนผลจายอัตราตอหุน  2.25 บาทตอหุน  2.25 บาทตอหุน 
รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น  3,263 ลานบาท  3,263 ลานบาท 
สัดสวนการจายเงินปนผล  รอยละ 62.51  รอยละ 48.41 

ทั้งน้ี  เงินปนผลที่จายในงวดน้ีจะจายจากกําไรของกิจการที่ไมไดรับการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล ซึ่งบุคคลธรรมดาผูไดรับเงินปนผลสามารถนําไปเครดิตภาษีคืนได  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การจายเงินปนผลตามที่เสนอเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวของบริษัทฯ และ
ไดคํานึงถึงผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด ตลอดจนการพิจารณาลงทุนในโครงการตางๆ 
ของบริษัทฯ อยางรอบคอบแลว  ผูถือหุนจึงสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาว และไมจัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเน่ืองจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวม
ทั้งสิ้นเปนจํานวน 1,450 ลานบาท ซึ่งเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แลว  

วาระที่ 5   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบบัญชี 

รายละเอียด : 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการ
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เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นวา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 2553 มีผลงานดานการตรวจสอบ การ
จัดทํารายงาน และการประสานงาน อยูในระดับที่นาพอใจ ผูสอบบัญชีและทีมงานมีความเขาใจ
ในภาระหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และ
มีการเสนอแนะขอพึงปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติดานการบันทึก
บัญชีใหถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากน้ียังไดมีการประชุมรวมกับ
ผูบริหารและฝายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนประจําทุกไตรมาส รวมทั้งเขาชี้แจงผล
การสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนอยางดี  จากผลการปฏิบัติงาน
และเพ่ือความตอเน่ืองและรวดเร็ว  คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชี      
รายเดิมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2554 ตอเน่ืองเปนปที่สาม 

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจางบริษัท          
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และแตงตั้งนายไวโรจน จินดามณีพิทักษ (ผูสอบบัญชี       
รับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) 
หรือนายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจําป 2554 ตอเน่ืองเปนปที่สาม โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตน          
ไมสามารถปฏิบัติงานได  ใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี           
รับอนุญาตอ่ืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได โดยกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีของ 
บริษัทฯ ประจําป 2554 เปนเงินจํานวน 715,000 บาท ซึ่งอัตราคาธรรมเนียมในการสอบบัญชี
ดังกลาวไดรวมคาใชจายอ่ืนไวแลว และเปนอัตราเดียวกับคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจําป 2553 

ผูสอบบัญชีดังกลาวไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี 
จํากัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด บริษัท ราชบุรีแกส จํากัด บริษัท ราชอุดม เพาเวอร จํากัด 
บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ จํากัด และบริษัท อารเอช อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ดวย โดยคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจําป 2554 ที่จะไดรับจาก
บริษัทฯ รวมกับคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่จะไดรับจากบริษัทยอยทั้ง 6 บริษัทดังกลาว จะ
เปนเงินรวมทั้งสิ้น 1,680,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกับป 2553 และไมรวมคาใชจายอ่ืน (Out-
of-pocket) รวมจํานวนไมเกิน 60,000 บาท 

ทั้งน้ี  ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ/
บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด และในรอบปที่ผานมาบริษัทฯ ไดจาย
คาตอบแทนใหแกกิจการที่เก่ียวของกับสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดสําหรับการเปน  
ที่ปรึกษาเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งการรับบริการงานดังกลาวไมเปนสาระสําคัญที่จะกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนที่จะทําใหผูสอบบัญชีขาดความเปนอิสระและความเปนกลางใน
การปฏิบัติงานสอบบัญชี  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การคัดเลือกผูสอบบัญชีและการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีไดผานการพิจารณา
กลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผานมา 
ภาระและปริมาณงาน ตลอดจนความสมเหตุสมผลของคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีอยาง
รอบคอบแลว  ผูถือหุนจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียม
ในการสอบบัญชีตามที่เสนอดังกลาว 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออก 

รายละเอียด : 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีกรรมการที่จะพนจากตําแหนงรวม 5 คน 
ประกอบดวย กรรมการที่ออกตามวาระตามอัตราหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ 4 คน ไดแก นายแล ดิลกวิทยรัตน นายวิรัช กาญจนพิบูลย นายชนินท 
วองกุศลกิจ กรรมการ และนายนัที เปรมรัศมี กรรมการอิสระ และกรรมการที่ลาออก 1 คน คือ 
นายจุลสิงห วสันตสิงห 

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ และ
ระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่
เหน็วามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อ 

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด     
คาตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไดพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ
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การทํางานในธุรกิจที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่
สามารถเอ้ือประโยชนตอการประกอบกิจการและสามารถชวยพัฒนาบริษัทฯ ได  รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงที่ผานมา  และสําหรับกรรมการอิสระน้ัน ไดพิจารณา
ตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดข้ึน รวมทั้งความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญที่อาจ
มีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนผูที่จะพนจากตําแหนงดังกลาวแลว ดังน้ี 

1. นายนัท ี เปรมรัศม ี กรรมการอิสระ (ใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง) 
2. นายวิรชั กาญจนพิบูลย กรรมการ        (ใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง)  
3. นายวิทวัส ศรีวิหค กรรมการ   
4. นายวีระ ศรีวฒันตระกูล กรรมการอิสระ 
5. นายตระกูล วินิจนัยภาค กรรมการ        (แทนนายจลุสงิห วสันตสิงห) 

ทั้งน้ี  ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เปนตนไป และใหบุคคล
ลําดับที่ 5 อยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน          
สําหรับประวัติยอและขอมูลที่เก่ียวของของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ รวมทั้งนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การคัดเลือกกรรมการไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผานการ
พิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได
พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเปนประโยชนแกกิจการของกลุมบริษัทฯ อยางครบถวนแลว   
ผูถือหุนจึงสมควรเลือกตั้งกรรมการแทนผูที่ออกตามวาระและลาออกตามที่เสนอดังกลาว 

วาระที่ 7   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

รายละเอียด : 

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทนของ
บริษัทฯ และไดพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียดตามหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนสําหรับ
กรรมการของบริษัทฯ ไดแก เปาหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบ      
ที่ไดรับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน  
รวมทั้งการสรางแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ ทักษะและประสบการณ         
ที่เหมาะสมและเอ้ือประโยชนตอความสําเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ แลว จึงเสนอ          
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามอัตราและหลักเกณฑเดิม
ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนไวแลว โดยเปนอัตราที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูใน
กลุมธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ดังน้ี 

1.    จัดสรรโบนัสประจําป 2553 สําหรับคณะกรรมการฯ ดังน้ี    
(1) กรรมการบริษัทฯ ไดรับโบนัสคนละ 1,100,000 บาท 
(2)  ประธานกรรมการบริษัทฯ ไดรับโบนัส 1,375,000 บาท  
(3)  ชวงเวลาใดหากดํารงตาํแหนงกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทยอยมากกวา 

หน่ึงบริษัท ใหไดรับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกวาสําหรับระยะเวลาน้ัน 
(4)  โบนัสกรรมการบริษัทฯ ใหจัดสรรตามระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง และตามการเขารวม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
รอยละ 75 ข้ึนไป จะไดรับโบนัสเต็มจํานวนตามที่บริษัทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรร
โบนัสคราวน้ันๆ  สวนกรรมการที่เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นอยกวารอยละ 75 
จะไดรับโบนัสตามสัดสวนการเขาประชุม 

(5)  ฝายบริหารที่เปนกรรมการ ใหไดรับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑขางตนดวย 

ทั้งน้ี โบนัสจายสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกลาว รวมเปนเงินประมาณ 13.683 ลานบาท 
ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.26 ของกําไรสุทธิ 

2.   กําหนดคาตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยในป 2554 
ดังน้ี 
2.1 คาตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ  กําหนดใหจายเปนรายเดือน แบงเปน 

สวนที่จายคงที่รอยละ 75 และสวนที่จายเมื่อเขารวมการประชุมรอยละ 25 โดยประธาน
กรรมการใหไดรับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการใหไดรับในอัตรา 40,000 บาท 

2.2 คาตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชุดยอย กําหนดใหจายเปนรายครั้งเม่ือเขารวม
การประชุม โดยประธานกรรมการใหไดรับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการใหไดรับ
ในอัตรา 24,000 บาท  ทั้งน้ี คณะกรรมการชุดยอยมีจํานวน 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน คณะกรรมการแตละชุดประกอบดวย 
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ประธานกรรมการ  1 คน  และกรรมการ  2 คน  มีหนาที่ที่ ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2553 หนา 40 - 43 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การพิจารณากําหนดคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย         
ไดมีการดําเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
คาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับ ซึ่งไดพิจารณาตามนโยบายการจาย
คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน 
ตลอดจนคํานึงถึงความเหมาะสมตางๆ อยางครบถวนแลว  ผูถือหุนจึงสมควรพิจารณาอนุมัติ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอดังกลาว 

วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือ       
คณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนคราวน้ี ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอเรื่อง 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยบริษัทฯ จะเริ่ม
เปดใหลงทะเบียนเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 12.30 น. ของวันประชุมเปนตนไป  ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ ไดมีมติให         
ผูถือหุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุนและจํานวนหุนที่ถืออยู ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554 เปนผูมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนและมีสิทธิรับเงินปนผลตามมติที่ประชุมคราวน้ี โดยบริษัทฯ จะรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ในที่ 2 มีนาคม 2554  

ในกรณีที่ผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนใหเขาประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
ดังกลาวแทน  โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงตามสิ่งที่สงมาดวย 5 
พรอมแนบหลักฐานประกอบตามที่กําหนดในสิ่งที่สงมาดวย 6 และโปรดสงหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ 
ลวงหนากอนวันประชุม (ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดซองบริการไปรษณียธุรกิจตอบรับมาเพ่ืออํานวยความสะดวกดวยแลว) 
หรือนําไปแสดงแกเจาหนาที่ ณ จุดตรวจเอกสารกอนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพ่ือความเรียบรอยในการ
เตรียมการประชุม  นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดกําหนดรายช่ือกรรมการอิสระและกรรมการผูจัดการใหญเพ่ือผูถือหุน
สามารถเลือกมอบฉันทะได โดยไดแสดงขอมูลชื่อ อายุ ที่อยู และการมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนคราวน้ีตามสิ่งที่สงมาดวย 7 แลว 

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเขารวมประชุม บริษัทฯ ไดจัดทําแบบฟอรม
ลงทะเบียนเขารวมการประชุมตามสิ่งที่สงมาดวย 8  ซึ่งมีบารโคดบรรจุรายละเอียดเฉพาะของผูถือหุนแตละราย    
จึงขอความกรุณาจากผูเขาประชุมทั้งที่เปนผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเองและผูที่รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรม
ลงทะเบียนเขารวมการประชุมดังกลาวมาแสดงที่จุดลงทะเบียนดวย  

สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะสอบถามหรือขอขอมูลเพ่ิมเติมในเรื่องที่ไดบรรจุไวในระเบียบวาระขางตน 
และ/หรือเสนอแนะขอคิดเห็นอ่ืนใดที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถสงคําถามและ/หรือ
ขอคิดเห็นเปนการลวงหนามายังบริษัทฯ หรือสงเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ Corporatesecretary@ratch.co.th
เพ่ือบริษัทฯ จะไดชี้แจงหรือใหขอมูลเพ่ิมเติมในที่ประชุมตอไป 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

โดยคาํสั่งคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

(นายนพพล มิลินทางกูร) 
กรรมการผูจดัการใหญ 

 
 
 
 
 
สํานักงานเลขานุการบริษัท 
โทร. 0 2794 9510 
โทรสาร 0 2794 9929 


