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ทะเบยีนเลขที ่0107543000031 

 
RH 070/2556 

      18  มนีาคม  2556 

เรือ่ง    ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556 
เรยีน    ทา่นผูถ้อืหุน้ 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. สาํเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2555 เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2555 
 2. รายงานประจําปี 2555 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 2555 ฉบบัสมบรูณ์ทีจั่ดพมิพเ์ป็นรูปเลม่ 
 10. แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุ 
 11. ซองบรกิารไปรษณียธ์รุกจิตอบรับ 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติใหจั้ด         
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556 ในวันพฤหัสบดทีี ่28 มนีาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนั
เซ็นเตอร์ บ ี2 ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด ์เลขที ่999/99 ถนน
พระรามที ่1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2555 เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2555 

รายละเอยีด : 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2555 ไดจั้ดขึน้เมือ่วันที ่26 มีนาคม 2555 ซึง่บริษัทฯ ได ้
จัดทําและเผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.ratch.co.th) และไดจั้ดสง่
สาํเนามาพรอ้มกบัหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุนีต้ามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การบันทกึรายงานการประชมุมคีวามถูกตอ้งและครบถว้น ผูถ้อืหุน้จงึสมควรรับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 

วาระที ่2    รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่า่นมา                
และกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ 

รายละเอยีด : 

ผลประกอบการโดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ในปี 2555 ซึง่เป็นปีที ่13 ของการดําเนิน
กจิการ ยังคงสะทอ้นใหเ้ห็นความมั่นคงทางดา้นการเงนิและการเตบิโตของบริษัทฯ ทีเ่ป็นไป
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยมีกําไรเป็นจํานวน 7,726 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรต่อหุน้เท่ากับ 
5.33 บาท และเมื่อเดือนกันยายน 2555 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ดําเนนิงานงวด 6 เดอืนแรกของปี 2555 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นจํานวนทัง้ส ิน้ 1,595 ลา้นบาท  

ปัจจบุนับรษัิทฯ มกํีาลงัการผลติรวมทัง้ส ิน้ 6,303 เมกะวัตต ์โดยเป็นกําลังการผลติของโรงไฟฟ้า
ของบริษัทย่อยและกําลังการผลติตามสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าและโครงการที่บริษัทฯ             
เขา้ร่วมทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

การดําเนนิงานในปี 2555 บรษัิทฯ เตบิโตตามเป้าหมายทีว่างไว ้ตามกลยุทธธ์ุรกจิทีมุ่่งเนน้การลงทนุ
ใน 3 ธรุกจิหลกั คอื ธุรกจิผลติไฟฟ้า ธุรกจิพลังงานทดแทน และธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกับการผลติไฟฟ้า 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รูปแบบการลงทุนทีม่คีวามยืดหยุ่นทัง้การลงทุนทางตรงในโครงการ 
การพัฒนาโครงการใหม่ ร่วมลงทุน และซือ้กจิการ รวมทัง้การลงทุนในกจิการไฟฟ้าผ่านตลาด
หลักทรัพย์ สปป. ลาว ดว้ย ทําใหก้จิการสามารถเตบิโต และขยายกําลังการผลติไดอ้ย่างมั่นคง
ตอ่เนือ่ง และแข็งแกร่งทา่มกลางขอ้จํากดัและการแขง่ขนัทีรุ่นแรงมากขึน้ 

http://www.ratch.co.th/
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ในปี 2555 โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เขา้ลงทุนไดก้่อสรา้งแลว้เสร็จและเดนิเครื่องผลติไฟฟ้าเชงิ
พาณิชย์เพิ่มขึน้หลายแห่ง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ของบริษัท โซลาร์ตา้ จํากัด            
ทัง้ 8 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยโ์คราช 3 โคราช 4 และโคราช 7 และโรงไฟฟ้า
พลงังานลมหว้ยบง 2 และหว้ยบง 3 สว่นโครงการขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ระหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนา
ใน สปป.ลาว มคีวามกา้วหนา้เป็นอย่างมาก คอื โครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา 
โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางมึ 3 และโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า พลังน้ําเซเปียน-
เซน้ํานอ้ย ซึง่คาดว่าจะเริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยไ์ดต้ามกําหนดในปี 2558, 2560 และ 2561 
ตามลําดบั 

การลงทนุในตา่งประเทศทีส่ําคัญในปี 2555 ไดแ้ก ่การเพิม่สดัสว่นการลงทนุในบรษัิท RATCH-
Australia Corporation Limited เป็น รอ้ยละ 80 การขายหุน้โรงไฟฟ้า Loy Yang A ทีบ่รษัิทฯ 
ถืออยู่รอ้ยละ 14 ใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ใหญ่ และการปรับเปลีย่นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 
Collinsville เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจัดการ ผลตอบแทน และความคุม้ค่าการลงทุน 
ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดเ้ชงิเศรษฐศาสตร ์เพือ่สรา้งโอกาส
ทีด่ใีนการขยายฐานการลงทนุในประเทศออสเตรเลยีและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงอืน่ โดยเฉพาะการลงทนุ
ในธุรกิจพลังงานทดแทนที่ไดรั้บการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล
ออสเตรเลีย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดเ้ขา้ซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท EDL-Generation 
Public Company ในตลาดหลักทรัพย ์สปป.ลาว เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 10.108 ของจํานวนหุน้
ทัง้หมด เพื่อเป็นแนวทางสรา้งรายไดท้ีม่ั่นคงใหแ้ก่บริษัทฯ และยังแสดงถงึเจตนารมณ์ทีจ่ะ
ลงทนุในธรุกจิพลงังานระยะยาวใน สปป.ลาว  

ในสว่นของการพัฒนาโครงการในประเทศไทยนัน้ บรษัิทฯ ไดล้งทุนในโครงการผูผ้ลติไฟฟ้า
รายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration รวม 3 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการราชบุรี
เวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น 2 โครงการ และโครงการผลติไฟฟ้านวนคร 1 โครงการ มีกําหนด
เดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์นปี 2557, 2558 และ 2559 ตามลําดับ ทัง้สามโครงการนี้ชว่ยสง่เสรมิ
นโยบายการใชท้รัพยากรเชือ้เพลงิอยา่งคุม้คา่และไดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ 

ในการลงทนุธุรกจิผลติไฟฟ้าดว้ยพลังงานทดแทน บรษัิทฯ มเีป้าหมายทีจ่ะลงทนุจํานวน 200 
เมกะวัตต ์ภายในปี 2559 ปัจจุบันมโีครงการผลติไฟฟ้าทีใ่ชพ้ลังงานแสงอาทติย ์พลังงานลม 
และพลงังานชวีมวล 

สําหรับธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องนัน้ บรษัิทฯ ร่วมลงทนุในธุรกจิเดนิเครือ่งและบํารุงรักษา โดยมสีญัญา
ระยะยาวกบัโรงไฟฟ้าราชบรุเีพาเวอร ์และโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา-น้ํางมึ 2  

นโยบายบรหิารการเงนิของบรษัิทฯ มุ่งเนน้ความเพยีงพอของเงนิทนุและการบรหิารสภาพคลอ่ง          
เพือ่รองรับการขยายการลงทนุใน 3 ธุรกจิหลักตามเป้าหมายในแผนธุรกจิ รวมทัง้ใหค้วามสําคัญ
กับการบริหารตน้ทุนทางการเงนิ และการดํารงอัตราสว่นทางการเงนิทีส่ําคัญใหอ้ยู่ในระดับที่
เหมาะสม ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดรั้บการจัดอันดับเครดติองคก์รโดยบรษัิท ทรสิเรทติง้ จํากัด ทีร่ะดับ 
"AA" บรษัิท S&P Rating ทีร่ะดับ "BBB+" และบรษัิท Moody's Investors Service ทีร่ะดับ 
"Baa1" ซึง่สะทอ้นการเป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ฐานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง และการ
ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล   

บรษัิทฯ ยดึมั่นหลักการกํากับดแูลกจิการทีด่ ีและหลักการ “เขา้ใจ เขา้ถงึ และพัฒนา” ตามแนว
พระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ในการบรหิารงาน การมสีว่นร่วมของชมุชน และการ
ประกอบกจิการดว้ยความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจังและตอ่เนื่อง ในปี 2555 
บรษัิทฯ ไดรั้บรางวัลและการประกาศเกยีรตคิุณทีส่ําคัญเกีย่วเนื่องกับการกํากับดูแลกจิการทีด่ ี
คณุภาพการจัดการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิารระดับสงูทีส่ง่เสรมินักลงทุนสัมพันธท์ีด่ทีีส่ดุ รางวัล
สถานประกอบการดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพันธแ์ละสวสัดกิารแรงงาน รางวัลโครงการพัฒนาโรงงาน
อุตสาหกรรมใหม้ีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ ไดรั้บ
ใบรับรองมาตรฐานในระดบัสากลเกีย่วกบัคณุภาพการจัดการสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามัย และความ
ปลอดภัย และบรษัิทฯ ยังคงสานตอ่กจิกรรมหลักดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มที่
ดําเนนิงานร่วมกบักรมป่าไม ้อนัไดแ้ก ่โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชมุชน ทัง้นี้ เป็นความมุ่งมั่นและ
เจตนารมณ์ทีแ่น่วแน่เพือ่ใหบ้รษัิทฯ เตบิโตและสรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ โดย
คํานึงถงึประโยชน์ร่วมกันของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิง่แวดลอ้ม
อย่างจรงิจังและต่อเนื่อง และนําพาบรษัิทฯ บรรลุวสิัยทัศน์การเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนชัน้นํา
ในภมูภิาคทีเ่ป็นทีเ่ชือ่ถอืของสาธารณชน  

บรษัิทฯ ไดจั้ดทําเอกสารรายงานประจําปี 2555 ฉบบัยอ่พรอ้มขอ้มลูรายงานทางการเงนิ รายงาน
ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม และซดีรีอมบรรจุขอ้มูลรายงานประจําปีฉบับสมบูรณ์ 
และไดจั้ดสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุนี้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 หากผูถ้อืหุน้ท่านใด
ประสงคจ์ะขอรับรายงานประจําปีฉบับสมบูรณ์ทีจั่ดพมิพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบ
แจง้ความจํานง ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 ใสซ่องบรกิารไปรษณียธ์รุกจิตอบรับ สง่มาทีส่าํนักงานเลขานุการ
บรษัิท หรอืสง่ทางโทรสารทีห่มายเลข 0 2794 9888 ตอ่ 9510 
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ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในระดับทีน่่าพอใจ  คณะกรรมการฯ จงึเสนอ           
ผูถ้ือหุน้เพื่อรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกับกจิการของบริษัทฯ ในรอบปี       
ทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ดงักลา่ว โดยวาระนีไ้มม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกํีาไรขาดทนุประจําปี ส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 

รายละเอยีด : 

คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 
ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ (นายไวโรจน์ จนิดามณีพทิักษ์ ผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที ่3565 แห่งบรษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด) และไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ แลว้ รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

ผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทนุประจําปี 2555 ซึง่ได ้
ผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชอีสิระและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ดงักลา่ว 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2555 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 2555 ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มกํีาไรเป็นจํานวน 7,726 ลา้น
บาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 5.33 บาท บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได ้
รวมทัง้ไดพ้จิารณาถงึการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบรษัิทฯ แลว้ จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2555 และการจา่ยเงนิปันผล ดงันี ้

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

2.   เงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้ : จา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 2.27 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้ส ิน้
จํานวน 3,292 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 42.6 ของกําไรตามงบการเงนิรวม และเนื่องจาก
บรษัิทฯ  ไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลแลว้ในอัตราหุน้ละ 1.10 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจ่าย
จํานวน  1,595 ลา้นบาท เมือ่วันที ่14 กันยายน 2555 จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ายในงวดนี ้          
ในอัตราหุน้ละ 1.17 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 1,697 ลา้นบาท ซึ่งมีกําหนด                
จะจ่ายเงิน ปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 โดยมีขอ้มูลการจ่ายเงิน                        
ปันผลเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมาดงันี ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2555 ปี 2554 
กําไร   7,726 ลา้นบาท    4,849 * ลา้นบาท  
จํานวนหุน้  1,450   ลา้นหุน้  1,450   ลา้นหุน้ 
เงนิปันผลจา่ยอตัราตอ่หุน้  2.27 บาทตอ่หุน้  2.25 บาทตอ่หุน้ 
รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้  3,292 ลา้นบาท  3,263 ลา้นบาท 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผลตอ่กําไร  รอ้ยละ 42.6  รอ้ยละ 67.3 

* ปรับปรงุใหม ่

ทัง้นี้  เงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้จะจ่ายจากกําไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินไดน้ิตบิุคคลในอัตรา       
รอ้ยละ 30 ซึง่ผูถ้ ือหุน้บุคคลธรรมดาผูไ้ดรั้บเงนิปันผลสามารถนําไปเครดติภาษีคนืไดท้ัง้
จํานวน   

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การจา่ยเงนิปันผลตามทีเ่สนอเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลทีกํ่าหนดไวข้องบรษัิทฯ และ
ไดคํ้านึงถงึผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสด ตลอดจนการพจิารณาลงทุนในโครงการต่างๆ 
ของบรษัิทฯ อย่างรอบคอบแลว้  ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลดังกลา่ว โดยไม่
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จัดสรรทนุสาํรองตามกฎหมายเพิม่เตมิเนื่องจากทนุสํารองตามกฎหมายของบรษัิทฯ มยีอดสะสม
รวมทัง้ส ิ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 2555 มผีลงานดา้นการตรวจสอบ การ
จัดทํารายงาน และการประสานงาน อยู่ในระดับทีน่่าพอใจ ผูส้อบบัญชแีละทมีงานมคีวามเขา้ใจ
ในภาระหนา้ทีใ่นฐานะผูส้อบบัญชอีสิระ มคีวามละเอยีดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และ
มกีารเสนอแนะขอ้พงึปฏบิัตเิพื่อเพิม่ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏบิัตดิา้นการบันทกึ
บัญชีใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบัญชทีี่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ยังไดม้ีการประชุมร่วมกับ
ผูบ้รหิารและฝ่ายบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย เป็นประจําทกุไตรมาส รวมทัง้เขา้ชีแ้จงผล
การสอบทานงบการเงนิทกุไตรมาสตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างด ี จากผลการปฏบิัตงิาน
และเพื่อความต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบจงึไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีายเดมิเป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ในปี 2556 ตอ่เนือ่งเป็นปีทีห่า้ 

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติการจา้งบริษัท          
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ีจํากัด และแต่งตัง้นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผูส้อบบัญช ี      
รับอนุญาตเลขที ่3565) หรือนายเอกสทิธิ ์ชธูรรมสถติย ์(ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4195) 
หรือนายเจรญิ ผูส้ัมฤทธิเ์ลศิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4068) เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 
ประจําปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่หา้ โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้                  
ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้อบบัญช ี               
รับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ที่ไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ มาปฏบิัตงิานแทนได ้ โดยกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชขีอง
บรษัิทฯ ประจําปี 2556 เป็นเงนิจํานวน 810,000 บาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2555 จํานวน 10,000 บาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.30   

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชปีระจําปี 2556 ของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ี
จํากัด บรษัิท ราชบรุพีลังงาน จํากัด บรษัิท ราชบรุแีก๊ส จํากัด บรษัิท ราชอดุม เพาเวอร ์จํากัด 
บรษัิท ราชบรุ ีอัลลายแอนซ ์จํากัด บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ จํากัด บรษัิท 
ราช โอแอนดเ์อ็ม จํากัด และบรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ดว้ย 
โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชปีระจําปี 2556 ทีจ่ะไดรั้บจากบรษัิทฯ รวมกับค่าธรรมเนียม          
ในการสอบบญัชทีีจ่ะไดรั้บจากบรษัิทย่อยทัง้ 8 บรษัิทดังกลา่ว จะเป็นเงนิรวมทัง้ส ิน้ 2,160,000 บาท 
(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-pocket จํานวนไมเ่กนิ 60,000 บาท)  

ทัง้นี้  ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดส้ว่นเสยีกับบริษัทฯ/
บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจ่ะมี
ผลกระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเป็นอสิระแตอ่ยา่งใด และในรอบปีทีผ่่านมาบรษัิทฯ ไดบ้ันทกึ
คา่ตอบแทนใหแ้ก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกับสํานักงานสอบบัญชทีีผู่ส้อบบัญชสีังกัดสําหรับการเป็น  
ทีป่รกึษาเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ ซึง่การรับบรกิารงานดังกล่าวไม่เป็นสาระสําคัญทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิ
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีจ่ะทําใหผู้ส้อบบัญชขีาดความเป็นอสิระและความเป็นกลาง                 
ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การคัดเลอืกผูส้อบบัญชแีละการกําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชไีดผ้่านการพจิารณา
กลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ซึง่ไดพ้จิารณาผลการปฏบิัตงิานทีผ่่านมา 
ภาระและปริมาณงาน ตลอดจนความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชอีย่าง
รอบคอบแลว้  ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดคา่ธรรมเนียม
ในการสอบบญัชตีามทีเ่สนอดงักลา่ว 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารรบัโอนกจิการท ัง้หมดของบรษิทั ราชอุดม เพาเวอร ์จํากดั 

 รายละเอยีด: 

ตามทีบ่รษัิทฯ ไดล้งทนุในโรงไฟฟ้าราชบรุเีพาเวอร ์โดยการถอืหุน้ผ่านบรษัิทย่อย 2 บรษัิท คอื 
บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จํากัด และบริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ ์จํากัด ตามลําดับ เพื่อให ้
สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบของธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่ง Single Lending Limit ดา้นการกู ้
เงินของโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ในขณะนั้น และเนื่องจากในปัจจุบันธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไดย้กเลกิขอ้กําหนดขา้งตน้แลว้ การถอืหุน้โดยผ่านบรษัิทย่อย 2 ชัน้ดังกลา่วจงึไม่



5 
 

มคีวามจําเป็นแลว้ ดังนัน้ เพือ่ความคลอ่งตัวในการบรหิารกจิการ คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควร
เสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาดงันี ้

1. ขออนุมัตใิหบ้รษัิทฯ ดําเนนิการเพือ่เลกิกจิการและชําระบญัชขีองบรษัิท ราชอดุม เพาเวอร ์
จํากดั 

2. ขออนุมัตใิหบ้รษัิทฯ รับโอนกจิการทัง้หมดของบรษัิท ราชอดุม เพาเวอร ์จํากัด ซึง่จะทําให ้
บรษัิทฯ เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ราชบรุ ีอลัลายแอนซ ์จํากดั 

3. ขออนุมัตใิหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่ หรือผูท้ี่กรรมการผูจั้ดการใหญ่มอบหมายมีอํานาจ
พจิารณาและดําเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกับการรับโอนกจิการทัง้หมด
ของบรษัิท ราชอดุม เพาเวอร ์จํากดั ตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ให ้
การรับโอนกจิการทัง้หมดของบรษัิท ราชอดุม เพาเวอร ์จํากดั ใหแ้กบ่รษัิทฯ บรรลผุลสาํเร็จ 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

 ผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณาอนุมัตใิหบ้รษัิทฯ ดําเนนิการเพือ่เลกิกจิการและชาํระบญัชขีองบรษัิท ราชอดุม 
เพาเวอร์ จํากัด และอนุมัตใิหบ้ริษัทฯ รับโอนกจิการทัง้หมดของบริษัท ราชอุดม เพาวเอร์ จํากัด                 
ตามเหตุผลและความจําเป็นขา้งตน้  ทัง้นี้  มตขิองทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ตามวาระนี้ ใหถ้ือคะแนนเสยีง        
ไม่นอ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บังคับ
บรษัิทฯ ขอ้ 36 (2)(ข) 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 5 

 รายละเอยีด: 

ตามทีบ่รษัิทฯ ไดก้่อสรา้งอาคารสํานักงานแห่งใหม่บริเวณถนนงามวงศว์าน จังหวัดนนทบุรี แลว้เสร็จ 
ประกอบกับสัญญาเชา่ทีทํ่าการเดมิทีอ่าคารเอ็นเนอร์ยี ่คอมเพล็กซ ์ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สิน้สดุลงในวันที ่31 ธันวาคม 2555 บรษัิทฯ จงึไดย้า้ยทีทํ่าการโดยไดทํ้าการ
จดทะเบยีนจัดตัง้สํานักงานใหญ่ทีเ่ลขที ่123 อาคารซันทาวเวอรส์ บ ีชัน้ 31 ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และจดทะเบยีนสํานักงานสาขาทีเ่ลขที ่8/8 หมู่ที ่2 ตําบลบางเขน 
อําเภอเมอืงนนทบรุ ีจังหวดันนทบรุ ี 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการยา้ยทีทํ่าการแห่งใหม่ คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้พจิารณา ดงันี ้

1. ขออนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบริคณห์สนธ ิจากเดมิ "ขอ้ 5. ทีต่ัง้สํานักงานใหญ่ จะตัง้อยู่ ณ 
จังหวดักรุงเทพมหานคร"  แกไ้ขเป็น "ขอ้ 5. ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่จะตัง้อยู ่ณ จังหวดันนทบรุ"ี  

2. ขออนุมัตมิอบหมายใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่เป็นผูม้อํีานาจกระทําการแทนบรษัิทฯ ในการ
ขอจดทะเบยีนต่อกรมพัฒนาธุรกจิการคา้และกรมสรรพากร รวมถึงการดําเนินการอื่นใด          
ทีเ่กีย่วขอ้งและจําเป็น ตลอดจนใหม้อํีานาจในการมอบอํานาจช่วงใหบุ้คคลอืน่กระทําการ
แทนตามกจิการทีไ่ดรั้บมอบหมายดงักลา่วขา้งตน้ไดท้กุประการ 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

 ผูถ้ือหุน้สมควรพจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 5 และมอบหมายให ้
กรรมการผูจั้ดการใหญ่เป็นผูม้ีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ ในการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิ
หนังสอืบริคณหส์นธติามรายละเอยีดและความจําเป็นดังกล่าว ทัง้นี้ มตขิองทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ตาม
วาระนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ฉ) 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 13 

 รายละเอยีด: 

เพื่อเตรียมความพรอ้มรับสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัง้ในระดับโลกและภูมภิาค อาท ิการ
ถดถอยของภาวะเศรษฐกจิโลก การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เป็นตน้ ทําใหบ้ริษัท            
จดทะเบยีนจําเป็นตอ้งเตรยีมความพรอ้มรับการตรวจสอบตามหลักการกํากับดแูลกจิการทีด่ทีีจ่ะ
ยกระดบัสูเ่วทอีาเซยีน โดยความพยายามสําคัญอย่างหนึง่คอืการเพิม่สดัสว่นของกรรมการอสิระ
ทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายยอ่ยใหม้ากขึน้ รวมทัง้บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งมบีคุลากรทีม่ี
คุณวุฒ ิความรูค้วามสามารถ วชิาชพี ประสบการณ์ และทักษะ ทีม่ีความหลากหลายเพิ่มขึน้         
ในคณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่ร่วมใหคํ้าปรกึษา พจิารณากลั่นกรองเรือ่งตา่งๆ และสนับสนุนการ
ทํางานของคณะกรรมการฯ ในการกํากับดแูลการปฏบิัตแิละการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ใหบ้รรลุ
เป้าหมายทีส่อดคลอ้งกับนโยบาย พันธกจิ และวสิยัทัศน์ ของบรษัิทฯ คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควร
เสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา ดงันี ้
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1. ขออนุมัตเิพิม่จํานวนกรรมการบรษัิทฯ จากเดมิ ไม่เกนิ 13 คน เพิม่เป็น ไม่เกนิ 15 คน และ
ขออนุมัตแิกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 13 ดงันี ้

ขอ้บงัคับเดมิ ขอ้บงัคับทีข่อแกไ้ขใหม ่

ขอ้ 13.  คณะกรรมการของบริษัทตอ้งมี
คุณสมบัต ิและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่
กฎหมายกําหนด มจํีานวนไม่นอ้ยกวา่เจ็ดคน
และไม่ เกินกว่าสิบสามคน เลือกตั ้งโดย           
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ และกรรมการไม่นอ้ยกว่า         
กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่
ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร 

ขอ้  13.   คณะกรรมการของบริ ษัทต อ้งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่
กฎหมายกําหนด มีจํานวนไม่นอ้ยกว่าเจ็ดคน
และไม่เกนิกว่าสบิหา้คน เลอืกตัง้โดยทีป่ระชุม 
ผูถ้ือหุน้ และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั ้งหมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักร 

2. ขออนุมัตมิอบอํานาจใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่ หรือบคุคลทีก่รรมการผูจั้ดการใหญ่มอบหมาย 
เป็นผูม้ีอํานาจในการดําเนินการแกไ้ขและเพิ่มเตมิถอ้ยคําในขอ้บังคับตามทีเ่สนอขา้งตน้           
ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคําสั่งหรือ
คําแนะนําใหแ้กไ้ขถอ้ยคําบางประการในเอกสารดงักลา่ว  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

ผูถ้ือหุน้สมควรพิจารณาอนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 13 ดังกล่าว ทัง้นี้ มตขิอง           
ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ตามวาระนี้ ใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของ          
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัตบิรษัิท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ฉ)  

วาระที ่9   พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

รายละเอยีด : 

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

1.    จัดสรรโบนัสประจําปี 2555 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 โบนัสจ่ายสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงนิประมาณ 12.969 ลา้นบาท    
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 0.17 ของกําไร  

2.    กําหนดคา่ตอบแทนประจําสาํหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2556 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 ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน มีหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี 2555 หนา้ 49-53 
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ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย         
ไดม้ีการดําเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับ ซึ่งไดพ้ิจารณาตามนโยบายการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทฯ และเทยีบเคยีงกับบรษัิทในธุรกจิประเภทและขนาดเดยีวกัน 
ตลอดจนคํานึงถงึความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถว้นแลว้  ผูถ้ ือหุน้จงึสมควรพิจารณาอนุมัติ
กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอดงักลา่ว 

วาระที ่10   พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการเพิม่และแทนผูท้ ีอ่อกตามวาระ  

รายละเอยีด : 

1.  การเลอืกตัง้กรรมการแทนผูท้ีอ่อกตามวาระ 

ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 มีกรรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่งรวม 4 คน ซึง่
เป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระตามอตัราหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดตามขอ้บังคับ
ของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่นายคุรุจติ นาครทรรพ นายสทุัศน์ ปัทมสริวิัฒน์ นายธนา พุฒรังษี และ
นายสาธติ รังคสริ ิโดยคนสดุทา้ยเป็นกรรมการอสิระ  

คณะกรรมการฯ มมีตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนด     
คา่ตอบแทนของบรษัิทฯ และขอเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ
ทีพ่น้จากตําแหน่งทัง้ 4 คน ดงักลา่วกลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิทฯ ตอ่อกีวาระหนึง่  

2.  การเลอืกตัง้กรรมการเพิม่ 

 ขอเสนอการเลอืกตัง้กรรมการเพิ่มจํานวน 3 คน เพื่อใหค้รบจํานวนตามขอ้บังคับบริษัทฯ          
ขอ้ 13 ทีแ่กไ้ขใหม่ ไดแ้ก่ นายทรงภพ พลจันทร ์นายสวุทิ คงแสงภักดิ ์และนางสาวรัตนา
ตรพีพัิฒนก์ลุ โดยเป็นกรรมการอสิระทัง้สามคน 

ทัง้นี้  การเลอืกตัง้กรรมการแทนผูท้ีอ่อกตามวาระและการเลอืกตัง้กรรมการเพิม่ดังกลา่วขา้งตน้ 
ใหม้ีผลตัง้แต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2556 เป็นตน้ไป สําหรับขอ้มูลที่
เกีย่วขอ้งของผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ รวมทัง้นยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ ปรากฏ
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

อนึ่ง ในระหว่างวันที ่1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซตข์อง         
บรษัิทฯ และระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ
รายชือ่บคุคลทีเ่ห็นวา่มคีุณสมบัตเิหมาะสมเพือ่รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้
รายใดเสนอชือ่ 

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ ซึง่ไดพ้จิารณาองคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ คณุสมบัตติาม
พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คณุวฒุทิางการศกึษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์
การทํางานในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และความหลากหลายทางวชิาชพีที่
สามารถเอือ้ประโยชน์ตอ่การประกอบกจิการและสามารถชว่ยพัฒนาบรษัิทฯ ได ้ รวมถงึผลการ
ปฏบิัตงิานในฐานะกรรมการบรษัิทฯ ในชว่งทีผ่่านมา และสําหรับกรรมการอสิระนัน้ ไดพ้จิารณา
ตามนยิามกรรมการอสิระทีบ่รษัิทฯ กําหนดขึน้ รวมทัง้ความสมัพันธท์างธุรกจิทีม่นัียสําคัญทีอ่าจ
มผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 

การคัดเลอืกกรรมการไดดํ้าเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบรษัิทฯ โดยผ่านการ
พจิารณากลัน่กรองของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ ซึง่ได ้
พจิารณาคุณสมบัตทิีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์แกก่จิการของกลุ่มบรษัิทฯ อย่างครบถว้นแลว้   
ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเพิม่และแทนผูท้ีอ่อกตามวาระตามทีเ่สนอดงักลา่ว 

วาระที ่11   พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

ระหว่างวันที ่1 กันยายน 2555 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2555 บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
เสนอเรือ่งเพือ่คณะกรรมการฯ พจิารณาบรรจใุนระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้คราวนี้ ปรากฏวา่ไม่มผีูถ้อืหุน้
รายใดเสนอเรือ่ง 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกลา่ว โดยบรษัิทฯ จะเริม่
เปิดใหล้งทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ของวันประชมุเป็นตน้ไป ทัง้นี้ คณะกรรมการฯ ไดม้มีตใิห ้        
ผูถ้อืหุน้ทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้และจํานวนหุน้ทีถ่อือยู่ ณ วันที ่6 มนีาคม 2556 เป็นผูม้สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และมสีทิธรัิบเงนิปันผลตามมตทิีป่ระชมุคราวนี้ โดยบรษัิทฯ                
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จะรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยโ์ดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพัก
การโอนหุน้ในวนัที ่7 มนีาคม 2556  

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) 
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
สาํนักงานเลขานุการบรษัิท 
โทร. 0 2794 9510 
โทรสาร 0 2794 9888 ตอ่ 9510 
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