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บรษัิทฯ ไดจั้ดเตรยีมเครือ่งดืม่และอาหารวา่งไวรั้บรองผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่ารว่มประชมุ 

 

เปิดรบัลงทะเบยีน เวลา 12.00 น. 

เพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบยีน 

โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชุม 

ซึง่พมิพบ์ารโ์คด้มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 
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ทะเบยีนเลขที ่0107543000031 

RH   086/2562 
13  มนีาคม  2562 

เรือ่ง    ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 
เรยีน    ทา่นผูถ้อืหุน้ 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 เมือ่วันที ่5 เมษายน 2561 

 2. ซดีรีอมบรรจขุอ้มลูรายงานประจําปี 2561 และรายงานความยัง่ยนื ประจําปี 2561  
 3. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 
  (โปรดนํามาแสดงในวนัประชุมเพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบยีน) 
 4.   ประวตัยิอ่และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งของผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ  
  และนยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ 
 5.   ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 6. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําใหใ้ชแ้บบ ข.) 

7.   หลกัฐานประกอบการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ วธิกีารมอบฉันทะ  
การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

8. กรรมการอสิระและกรรมการผูจั้ดการใหญท่ีบ่รษัิทฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
 9. แบบแจง้ความจํานงขอรับรายงานประจําปี 2561 และ/หรอื รายงานความยัง่ยนื

ประจําปี 2561 ทีจั่ดพมิพเ์ป็นรปูเลม่ 
 10. แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุ 
 11. ซองบรกิารไปรษณียธ์รุกจิตอบรับ 

ดว้ยคณะกรรมการของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) 
มมีตใิหจั้ดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 ในวันศกุรท์ี ่12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.    
(เร ิม่ลงทะเบยีน เวลา 12.00 น.) ณ หอ้งเวลิดบ์อลรูม ชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน 
กรงุเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ  ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

ระเบยีบวาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561    
เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2561 

รายละเอยีด : 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561 ไดจั้ดขึน้เมือ่วันที ่5 เมษายน 2561 
ซึง่บริษัทฯ ไดจั้ดทําและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบรษัิทฯ 
(www.ratch.co.th) แลว้   และไดจั้ดสง่สําเนามาพรอ้มกับหนังสอืบอกกลา่ว  
นัดประชมุนีต้ามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
การบันทกึรายงานการประชมุมคีวามถกูตอ้งและครบถว้น ผูถ้อืหุน้จงึสมควรรับรอง
รายงานการประชมุดงักลา่ว 
มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

ระเบยีบวาระที ่2    รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ 
ในรอบปีทีผ่า่นมา และกจิการทีจ่ะกระทาํตอ่ไปในภายหนา้ 

รายละเอยีด : 
ปี 2561 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตติดตั ้งตามสัดส่วนรวมทั ้งสิ้นประมาณ 
7,639.12 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่ ประกอบดว้ย โรงไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารเชงิพาณิชยแ์ลว้
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ทัง้สิน้ 6,863.25 เมกะวัตตเ์ทยีบเท่า และโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งและ
พัฒนาอกี 775.87 เมกะวัตตเ์ทยีบเท่า โดยเป็นกําลังการผลติตดิตัง้จากโรงไฟฟ้า
ทัง้ของบรษัิทย่อยและจากการลงทุนทีบ่รษัิทฯ ไดเ้ขา้ร่วมทุนทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ สรปุไดด้งันี ้

1. โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครื่องเชงิพาณิชยอ์ยู่เดมิแลว้ รวมทัง้สิน้ 6,625 เมกะวัตต์
เทยีบเทา่ ประกอบดว้ย  
1)  โรงไฟฟ้าในประเทศ ขนาดกําลังการผลติรวม 4,961.48 เมกะวัตต ์

ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าราชบรุ ีโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ้โรงไฟฟ้าราชบรุเีพาเวอร ์ 
โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวอลด ์โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้า
รายเล็กนวนคร โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์โซลาร์ตา้ โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยโ์ซลา่เพาเวอรโ์คราช 3, 4 และ 7 โรงไฟฟ้าพลังงานลม
หว้ยบง 2 และ 3  และโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลสงขลาไบโอแมส   

2)  โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ขนาดกําลังการผลติรวม 1,663.52 เมกะวัตต ์
ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา และโรงไฟฟ้าพลังน้ํา-น้ํางมึ 2 
ใน สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นและพลังงานลม ในเครือรัฐ
ออสเตรเลยี รวมทัง้การลงทุนในธรุกจิผลติไฟฟ้าผ่านการถอืหลักทรัพย ์
EDL-Generation Public Company ในตลาดหลกัทรัพย ์สปป.ลาว 

2. โรงไฟฟ้าและธรุกจิเกีย่วเนือ่งทีใ่หบ้รกิารเชงิพาณชิยเ์พิม่เตมิในระหวา่งปี 2561 
อกี 238.25 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ ดงันี ้ 
1) การเสรมิการใหบ้รกิารกูค้นืระบบโรงไฟฟ้า Kemerton จํานวน 4 ชดุ 

ขนาดกําลังการผลติรวม 7 เมกะวัตต ์ในเครอืรัฐออสเตรเลยี ภายใต ้
การบรหิารงานของ RATCH-Australia Kemerton Pty Ltd บรษัิทยอ่ย
ทางออ้มของบรษัิทฯ ทีบ่รษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ จํากัด 
ถอืหุน้ทัง้จํานวน ไดใ้หบ้รกิารเชงิพาณชิยต์ัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2561 

2)  โรงไฟฟ้าพลังน้ํา อาซาฮาน-1 ขนาดกําลังการผลติ 47.90 เมกะวัตต ์
ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี โดยเมือ่เดอืนธันวาคม 2561 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้
ซือ้หุน้สามัญเดมิและหุน้สามัญเพิม่ทนุรอ้ยละ 50 จาก Fareast Green 
Energy Pte. Ltd. ผูถ้อืหุน้เดมิ คดิเป็นเงนิลงทนุประมาณ 81.89 ลา้นเหรยีญ 
สหรัฐฯ หรอืประมาณ 2,690 ลา้นบาท ผ่าน RH International (Singapore) 
Corporation Pte. Ltd. บรษัิทยอ่ยทางออ้มทีบ่รษัิทฯ ถอืหุน้อยู ่
ทัง้จํานวน เพือ่เขา้ร่วมดําเนนิงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ําอาซาฮาน-1 
ซึง่ตัง้อยูท่ีจั่งหวัดสมุาตรา ในสาธารณรัฐอนิโดนีเซยี โรงไฟฟ้าดังกลา่ว
ไดเ้ริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยม์าตัง้แต่เดอืนมกราคม 2554 มสีัญญา 
ซือ้ขายไฟฟ้า 30 ปีกบัการไฟฟ้าสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี  

3)  โรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald ขนาดกําลังการผลติ 180.45 เมกะวัตต ์
ในเครอืรัฐออสเตรเลยี ทีบ่รษัิทฯ ลงทนุผา่น Mount Emerald Wind 
Farm Pty Ltd บรษัิทยอ่ยทางออ้มทีบ่รษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ 
จํากัด ถอืหุน้ทัง้จํานวน ไดเ้ริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณิชยแ์ละรับรูร้ายได ้
ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าตัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม 2561                

4) การเขา้ร่วมดําเนินธุรกจิผลติน้ําประปาแสนดนิ ขนาดกําลังการผลติ 
2.90 เมกะวัตตเ์ทยีบเทา่ ใน สปป.ลาว โดยไดล้งนามสัญญาระหว่าง   
ผูถ้อืหุน้และสัญญาซือ้ขายหุน้ ผ่าน บรษัิท ราช-ลาว เซอร์วสิ จํากัด 
บรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทฯ ถอืหุน้ทัง้จํานวน เมือ่เดอืนธนัวาคม 2561   

3.  การเขา้ซือ้หุน้สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดรอ้ยละ 20 จาก Broadspectrum Pty Limited 
ผูถ้อืหุน้เดมิ ทําใหส้ดัสว่นการลงทนุในบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชัน่ 
จํากดั เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 80 เป็นรอ้ยละ 100 เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2561    
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4. โครงการโรงไฟฟ้าและธรุกจิเกีย่วเนื่องทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งและพัฒนา 
ซึง่คาดว่าจะเริม่ทยอยเดนิเครื่องเชงิพาณิชยแ์ละสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษัิท
อยา่งตอ่เนือ่งตามสดัสว่นของบรษัิทฯ อกี 775.87 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ ดงันี ้

ปี 2562   กําหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยจํ์านวน 3 โครงการ ไดแ้ก ่ 
1) โครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กเบกิไพรโคเจนเนอเรชัน่ 

จังหวดัราชบรุ ีขนาดกําลงัการผลติ 34.73 เมกะวตัต ์ 
2) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Collinsville   

ในเครอืรัฐออสเตรเลยี ขนาดกําลงัการผลติ 42.50 เมกะวตัต ์ 
3) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา เซเปียน-เซน้ํานอ้ย  

ใน สปป.ลาว ขนาดกําลงัการผลติ 102.50 เมกะวตัต ์

ปี 2563  กําหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยจํ์านวน 1 โครงการ ไดแ้ก ่ 
1) โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (สว่นขยาย)  

จังหวดัปทมุธาน ี ขนาดกําลงัการผลติ 23.99 เมกะวตัต ์

ปี 2564  กําหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยจํ์านวน 4 โครงการ ประกอบดว้ย  
1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีร ์ Fangchenggang II 

ในสาธารณรัฐประชาชนจนี ขนาดกําลงัการผลติ 236.00 เมกะวตัต ์
2) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม Riau  

ในสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี ขนาดกําลงัการผลติ 145.15 เมกะวตัต ์
3) โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ู(ชว่งแคราย-มนีบรุ)ี  

ขนาดกําลงัการผลติ 97.00 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ 
4) โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง (ชว่งลาดพรา้ว-สําโรง) 
  ขนาดกําลงัการผลติ 94.00 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ 

เหตกุารณ์สําคญัอืน่ๆ ในระหวา่งปี 2561 

มนีาคม RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. (RHIS) ซึง่เป็น
บรษัิทย่อยทางออ้มทีบ่รษัิทฯ ถอืหุน้อยู่ทัง้จํานวน ไดดํ้าเนนิการ 
รับซือ้หุน้กูเ้ดมิชือ่ “US$ 300,000,000 3.50% notes due 2019” 
และออกและเสนอขายหุน้กูใ้หมช่ือ่ “US$ 300,000,000 4.50% 
notes due 2028” ใหก้บัผูล้งทนุตา่งประเทศแลว้เสร็จ โดยเป็นการออก
และเสนอขายตามโครงการหุน้กูจํ้านวน 1,000 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 
ของบรษัิทฯ และ RHIS และเงนิทีไ่ดสุ้ทธจิากการออกหุน้กู ้
ดังกล่าวนัน้ จะถูกนําไปใชใ้นการซือ้คนืหุน้กูช้ดุเดมิ และใชใ้น
กจิการทั่วไปของบรษัิทในกลุ่ม รวมถงึใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 
เงนิลงทนุ และ/หรอืชาํระคนืหนีข้องบรษัิทในกลุม่ 

พฤษภาคม ลงนามสญัญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา เซกอง 4A และ 4B 
ในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว  

กรกฎาคม โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา เซเปียน-เซน้ํานอ้ย ใน สปป.ลาว ทีอ่ยู่
ระหว่างการกอ่สรา้ง  ไดเ้กดิเหตุการณ์สันเขือ่นดนิย่อยกัน้ชอ่งเขา
สว่น D เกดิรอยรา้วและมมีวลน้ําจํานวนมากไหลออกบรเิวณพืน้ที่
ทา้ยเขือ่นลงสูลํ่าน้ําเซเปียนออกไปประมาณ 5 กโิลเมตร สง่ผลกระทบ
ตอ่ประชาชนในชมุชนและพืน้ทีโ่ดยรอบบรเิวณทา้ยลําน้ําเซเปียน
ทีเ่ชือ่มตอ่ลําน้ําเซกอง  ซึง่บรษัิทฯ และบรษัิท ไฟฟ้า เซเปียน-
เซน้ํานอ้ย จํากดั ไดร้ว่มกบัหน่วยงานภาครัฐ และทางการของ สปป.ลาว 
ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยอย่างเต็มทีแ่ละเร่งด่วนนับตัง้แต่
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วันทีท่ราบเหต ุขณะนี ้ยังอยูร่ะหวา่งการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ  
โดยคณะกรรมการทีรั่ฐบาล สปป.ลาว เป็นผูจั้ดตัง้ขึน้   

ตลุาคม ศาลจังหวัดนนทบุรีไดม้คํีาพพิากษาเมือ่วันที ่25 ตุลาคม 2561 
“ยกฟ้องของโจทกโ์ดยใหเ้หตผุลวา่ บรษัิทฯ และผูบ้รหิารกระทํา
การโดยสุจรติ บรษัิทฯ และผูบ้รหิารไม่ไดก้ระทําละเมดิต่อโจทก”์ 
ตามที่โจทก์คือ บริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จํากัด ไดย้ื่นฟ้อง
บรษัิทฯ เป็นจําเลยในคดแีพ่งตอ่ศาลจังหวัดนนทบรุ ีกลา่วหาวา่ 
บริษัทฯ และผูบ้ริหารกระทําผิดขอ้ตกลงในการร่วมประกอบ
กจิการเพือ่เขา้รว่มประมลูโครงการโรงไฟฟ้าโดยใชส้ทิธไิมส่จุรติ
ที่จะไม่ยื่นขอ้เสนอประมูลโรงไฟฟ้า ทําใหโ้จทกเ์สียหายและ
ขาดประโยชนจ์ากการไมไ่ดรั้บคดัเลอืกการประมลู  

พฤศจกิายน บรษัิทฯ ร่วมกับบรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
และบรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด ์คอนสตรัคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ในนามของ “กจิการรว่มคา้ บเีอสอาร”์ ยืน่ขอ้เสนอเขา้รว่ม
ลงทุนประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ม 3 สนามบนิ ไดแ้ก ่
สนามบนิดอนเมอืง สนามบนิสวุรรณภมู ิและสนามบนิอูต่ะเภา 
ตอ่การรถไฟแหง่ประเทศไทย  ซึง่โครงการรถไฟความเร็วสงูมลีักษณะ
เป็นโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน 
(Public Private Partnership หรอื PPP)  

กงัหนัลมตวัที ่1 ของโรงไฟฟ้าพลงังานลม Windy Hill ไดเ้กดิเพลงิไหม ้
เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 เวลาประมาณ 15.00 น. และเพลงิ
ไดส้งบลงเวลาประมาณ 17.00 น. ตามเวลาทอ้งถิน่ของเครือรัฐ
ออสเตรเลีย โดยระหว่างเกิดเหตุโรงไฟฟ้าไดร้ะงับการจ่าย
กระแสไฟฟ้าเป็นการชัว่คราว  จากการตรวจสอบไมพ่บความเสยีหาย
ทีก่ังหันลมตัวอืน่ๆ  ทีเ่หลอือกี 19 ตัว  โรงไฟฟ้าจงึไดป้ลดแยก
กังหันลมตัวที ่1 ทีไ่ดรั้บความเสยีหายออกจากระบบ และสามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมทัง้ 19 ตัว ไดต้ามปกตติัง้แต่เวลา 
09.30 น. ตามเวลาทอ้งถิน่ของวนัที ่15 พฤศจกิายน 2561 

ธนัวาคม  บรษัิทฯ เขา้ซือ้หุน้สามัญเดมิและหุน้สามัญเพิม่ทนุรอ้ยละ 50 จาก 
Fareast Green Energy Pte. Ltd. ผูถ้อืหุน้เดมิ ผา่น RH International 
(Singapore) Corporation Pte. Ltd. บรษัิทยอ่ยทางออ้มทีบ่รษัิทฯ 
ถอืหุน้อยู่ทัง้จํานวน เพือ่เขา้ร่วมดําเนนิงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ํา 
อาซาฮาน-1 ในสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี   

โรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald ในเครอืรัฐออสเตรเลยี 
ทีบ่รษัิทฯ ลงทนุผา่น Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd 
บรษัิทย่อยทางออ้มทีบ่รษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชั่น จํากัด 
ถือหุน้ทัง้จํานวน ไดเ้ริม่เดนิเครื่องเชงิพาณิชยแ์ละรับรูร้ายได ้
ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้                

บรษัิทฯ ไดล้งนามสัญญาระหวา่งผูถ้อืหุน้และสัญญาซือ้ขายหุน้ 
ผา่นบรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากดั บรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทฯ ถอืหุน้
ทัง้จํานวน เพือ่เขา้รว่มดําเนนิธรุกจิผลติน้ําประปาแสนดนิ ใน สปป.ลาว  

เพือ่กา้วสูเ่ป้าหมายการเป็นบรษัิทชัน้นําดา้นพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
ทีใ่หค้วามสําคัญกับการสรา้งมูลค่าในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก บรษัิทฯ จงึเดนิหนา้ขยายกําลังการผลติ
ไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 และแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกจิเกีย่วเนื่อง
และธรุกจิอืน่ เพือ่เสรมิสรา้งศักยภาพและการเตบิโตของธรุกจิ ไดแ้ก ่การลงทนุในธรุกจิใหบ้รกิาร
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งานเดนิเครือ่งและบํารุงรักษา ธุรกจิซอ่มบํารุงอปุกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้า ธรุกจิจัดหาเชือ้เพลงิ 
ธรุกจิการลงทนุในหลกัทรัพย ์ธรุกจิใหบ้รกิารรถไฟฟ้า และธรุกจิสาธารณูปโภคพืน้ฐาน  

ดา้นการบรหิารสนิทรัพย ์บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามสําคัญกับการดูแลบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงประสทิธภิาพของเครือ่งจักรอปุกรณ์โรงไฟฟ้าใหส้ามารถเดนิเครือ่งอยา่งเต็มประสทิธภิาพ 
เพือ่รักษาความพรอ้มจา่ยกระแสไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า และควบคมุตน้ทนุ  
คา่เชือ้เพลงิการผลติ การใชป้ระโยชนร์ว่มกนัของอปุกรณ์โรงไฟฟ้าในกลุม่บรษัิทฯ โดยโรงไฟฟ้าหลัก
ของบรษัิทฯ ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีท่างภาคตะวันตกของประเทศ และเสรมิสรา้งความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้าผา่นระบบสง่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

ดา้นการบรหิารการเงนิ บรษัิทฯ มุง่เนน้ความเพยีงพอของเงนิทนุและการบรหิารสภาพคลอ่ง 
เพื่อรองรับกลยุทธก์ารเตบิโตอย่างยั่งยนืของกลุ่มบรษัิทฯ รวมทัง้ใหค้วามสําคัญกับการบรหิารตน้ทุน
ทางการเงนิ และการดํารงอัตราส่วนทางการเงนิที่สําคัญใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยสิง่หนึ่ง 
ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึสถานะการเงนิทีแ่ข็งแกรง่ ไดแ้ก ่การไดรั้บการประกาศคงอันดับเครดติความน่าเชือ่ถอื
ของบรษัิทฯ ทีร่ะดับ AAA, BBB+ และ Baa1 โดย TRIS Rating, S&P Global Ratings และ Moody’s 
Investors Service ตามลําดบั  ซึง่เป็นเครดติความน่าเชือ่ถอืเทยีบเทา่อนัดบัเครดติของประเทศ 

ดา้นการบรหิารองคก์ร บรษัิทตระหนักดวีา่การบรหิารจัดการเพือ่พัฒนาประสทิธภิาพ
ภายในองคก์รใหแ้ข็งแกร่ง เป็นหัวใจหลักในการเสรมิสรา้งสมรรถนะที่จําเป็นขององคก์ร ช่วยเพิม่
ศักยภาพขดีความสามารถทางธุรกจิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคลากร เพือ่ให ้
กา้วทันตอ่การเปลีย่นแปลงของโลกาภวิัตน์และการแขง่ขันทางธุรกจิในอนาคต บรหิารจัดการองคก์ร
ใหส้ามารถรับมอืตอ่การเปลีย่นแปลงจากอทิธพิลของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นผา่นอยา่งรวดเร็ว  

การกํากับดแูลกจิการทีด่ ีบรษัิทฯ ยังคงยดึมั่นในหลักการกํากับดแูลกจิการทีด่ี
อยา่งตอ่เนือ่ง โดยคํานงึถงึการสรา้งคณุคา่ใหแ้กก่จิการอยา่งยัง่ยนื ประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรับผดิชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม   โดยยงัคงยนืยนัทีจ่ะเป็นเพือ่นบา้นทีด่ใีหก้บัชมุชน และเป็นพลเมอืงธรุกจิทีด่ี
ใหก้ับสังคมชาตแิละสังคมโลก ดว้ยความเชือ่มั่นวา่การดําเนนิธรุกจิทีก่า้วไปขา้งหนา้พรอ้มกับชมุชน
และสงัคมจะเป็นรากฐานทีม่ั่นคงตอ่การเตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ รวมถงึการดําเนนิธรุกจิดว้ยความมี
คณุธรรม จรยิธรรม ซือ่สตัย ์โปรง่ใส  ปฏบิัตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทยีม และดําเนนิตาม
เจตนารมณ์และจดุยนืทีแ่น่วแน่ในการดําเนนิธรุกจิตามหลักธรรมาภบิาลและไมค่อรรั์ปชัน่ ดังจะเห็นไดจ้าก
การไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ตัง้แตปี่ 2559 และปัจจบุัน
ไดรั้บการต่ออายุใบรับรองเรยีบรอ้ยแลว้ตามมตคิณะกรรมการ CAC เมือ่วันที ่4 กมุภาพันธ ์2562 
โดยใบรับรองดงักลา่วจะมอีาย ุ3 ปี นับจากวนัทีม่มีต ิ

จากความสําเร็จดังกล่าว ส่งผลใหผ้ลประกอบการตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ 
และบรษัิทยอ่ย ในปี 2561 ซึง่เป็นปีที ่18 ของการดําเนนิกจิการมกํีาไรเป็นจํานวน 5,587.60 ลา้นบาท 
คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 3.85 บาท โดยเมือ่เดอืนกนัยายน 2561 บรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล
จากผลการดําเนนิงานงวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท คดิเป็นเงนิ
จํานวน 1,668 ลา้นบาท 

บรษัิทฯ ไดจั้ดสง่ซดีรีอมบรรจขุอ้มลูรายงานประจําปี 2561 และรายงานความยั่งยนื
ประจําปี 2561 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุนี้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 หากผูถ้อืหุน้ทา่นใด
ประสงคจ์ะขอรับรายงานประจําปี 2561 และ/หรอื รายงานความยั่งยนืประจําปี 2561 ทีจั่ดพมิพ์
เป็นรปูเลม่ โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบแจง้ความจํานงตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 ใสซ่องบรกิารไปรษณีย์
ธรุกจิตอบรับ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 หรอืสง่ทางโทรสารทีห่มายเลข  0 2794 9888 ตอ่ 9515 - 9517 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
คณะกรรมการฯ เสนอผูถ้ือหุน้เพื่อรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ 
เกีย่วกับกจิการของบรษัิทฯ ในรอบปีทีผ่ ่านมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไป  
ในภายหนา้ดงักลา่ว  
ระเบยีบวาระนี ้ไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนนเพือ่ลงมต ิ
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ระเบยีบวาระที ่3   พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีาํไรขาดทนุประจาํปี  
ส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

รายละเอยีด : 
คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทุนประจําปี 
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากนายไวโรจน ์
จนิดามณีพทิักษ์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3565 แหง่บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย 
สอบบัญช ีจํากัด ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัทฯ และไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แลว้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏ
ในรายงานประจําปี 2561 ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
ผูถ้ือหุน้สมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน
ประจําปี 2561 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชอีสิระและไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แลว้ ดงักลา่ว 
มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

ระเบยีบวาระที ่4   พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรประจาํปี 2561 และการจา่ยเงนิปนัผล 

รายละเอยีด : 
คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาตามบทบัญญัตแิหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 43 ที่กําหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้ง
จัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุสํารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไร
ประจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนี้จะมจํีานวน
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ประกอบกบันโยบายในการจา่ยเงนิปันผล
ของบรษัิทฯ ตามมตขิองคณะกรรมการฯ ในการประชมุครัง้ที ่5/2550 เมือ่วันที ่28 
พฤษภาคม 2550 กําหนดจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไร  
ตามงบการเงนิรวมหลังจากหักเงนิทุนสํารองตามกฎหมายและเงนิทุนสํารองอืน่ๆ 
อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วจะตอ้งขึน้อยูก่บักระแสเงนิสดของบรษัิทฯ ดว้ย 
โดยทีผ่ลการดําเนนิงานประจําปี 2561 ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มกํีาไรเป็นจํานวน 
5,587.60 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 3.85 บาท และบรษัิทฯ มกีระแสเงนิสด
เพียงพอที่จะจ่ายเงนิปันผลได ้ รวมทัง้บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาถงึเงนิลงทุน 
ในโครงการต่างๆ แลว้ จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัติ
การจัดสรรกําไรประจําปี 2561 และการจา่ยเงนิปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนนิงาน
ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
1. ทนุสํารองตามกฎหมาย : ไมจั่ดสรรทนุสํารองตามกฎหมายเพิม่เตมิเนือ่งจาก

บรษัิทฯ ไดจั้ดสรรทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท 
ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้ตัง้แตปี่ 2549     

2. เงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้ : จา่ยเงนิปันผลประจําปีสําหรับผลการดําเนนิงานตัง้แต่
วันที ่1 มกราคม 2561 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุน้ละ 2.40 บาท 
รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้จํานวน 3,480 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 62.28 
ของกําไรตามงบการเงนิรวม และเมื่อหักเงนิปันผลระหว่างกาลสําหรับผล
ประกอบการ 6 เดอืนแรกของปี 2561 ในอัตราหุน้ละ 1.15 บาท ซึง่คดิเป็นเงนิ
ปันผลจ่ายจํานวน 1,668 ลา้นบาท ทีไ่ดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมือ่วันที ่19 
กนัยายน 2561 จะคงเหลอืเงนิปันผลทีจ่ะจา่ยสําหรับผลประกอบการ 6 เดอืนหลัง 
ของปี 2561 ในอัตราหุน้ละ 1.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจํานวน 
1,812.50 ลา้นบาท ทัง้นี ้ขอ้มลูการจา่ยเงนิปันผลเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา 
สรปุดงันี ้
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ปี 2561 ปี 2560

กําไร                       (ลา้นบาท) 5,587.60 6,038.55*
จํานวนหุน้                  (ลา้นหุน้) 1,450 1,450
เงนิปันผลจา่ย             (บาทตอ่หุน้) 2.40 2.40
เงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้     (ลา้นบาท) 3,480 3,480
อตัราเงนิปันผลตอ่กําไร 62.28% 57.63%*
*ปรับปรงุใหม ่

เงนิปันผลทีจ่า่ยในอัตรา 1.25 บาทตอ่หุน้ในงวดนี้ จะจา่ยจากกําไรสะสมสว่นที่
เสียภาษีเงินไดน้ิตบิุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ซึง่ผูถ้ือหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดา
สามารถนําไปเครดติภาษีไดท้ัง้จํานวน ตามอตัราทีร่ะบขุา้งตน้   

ในการนี้  บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีส ิทธิรับเงินปันผลสําหรับผล
ประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 
(Record date) และกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัศกุรท์ี ่26 เมษายน 2562  

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
การจ่ายเงนิปันผลตามทีเ่สนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลทีกํ่าหนดไว ้
ของบรษัิทฯ และคณะกรรมการฯ ไดคํ้านงึถงึผลการดําเนนิงานและกระแสเงนิสด 
ตลอดจนพจิารณาการลงทนุในโครงการตา่ง  ๆของบรษัิทฯ อยา่งรอบคอบแลว้ ผูถ้อืหุน้
จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลดังกลา่ว โดยไมจ่ัดสรรทนุสํารอง
ตามกฎหมายเพิม่เตมิเนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมายของบรษัิทฯ มยีอดสะสม
รวมทัง้สิน้เป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซึง่เทา่กับรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน
ของบรษัิทฯ แลว้  
มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

ทัง้นี้ สทิธใินการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดรั้บ 
การอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 

ระเบยีบวาระที ่5   พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี

รายละเอยีด : 
ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให ้ 
ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัชี
ของบรษัิททกุปีนัน้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบใหจ้า้งบรษัิท 
เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
ประจําปี 2561 เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ประจําปี 2562 
ทัง้นี้ บรษัิท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด มผีลงานดา้นการตรวจสอบ 
การจัดทํารายงาน และการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
รวมทัง้ผูส้อบบัญชแีละทมีงานมคีวามเขา้ใจในภาระหนา้ทีใ่นฐานะผูส้อบบัญชี
อสิระ มคีวามละเอยีดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมกีารเสนอแนะ  
ขอ้พงึปฏบิตัเิพือ่ใหร้ะบบการควบคมุภายในและแนวทางปฏบิัตดิา้นบัญชเีป็นไป
โดยถูกตอ้งตามมาตรฐานการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป นอกจากนี้ ผูส้อบบัญชแีละ
ทมีงานยังไดม้กีารประชมุร่วมกับผูบ้รหิารและหน่วยงานบัญชขีองบรษัิทฯ และ
บริษัทย่อย ตลอดจนเขา้ชีแ้จงผลการสอบทานการตรวจสอบงบการเงนิต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส  

คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา้ง
บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด และแตง่ตัง้นายไวโรจน ์จนิดามณีพทิักษ์ 
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(ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3565) หรอื นายเจรญิ ผูส้ัมฤทธิเ์ลศิ (ผูส้อบบัญช ี
รับอนุญาตเลขที ่4068) หรอื นายวัยวัฒน์ กอสมานชยักจิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต
เลขที ่6333) เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2562 โดยใหค้นใดคนหนึง่
เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ และในกรณีที่
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท เคพเีอ็มจ ี
ภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของบรษัิท เคพเีอ็มจ ี
ภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด ที่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ    
มาปฏบิัตงิานแทนได ้ และกําหนดคา่ธรรมเนียมในการสอบบัญชขีองบรษัิทฯ 
ประจําปี 2562 เป็นเงนิจํานวน 1,200,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้่าย Out-of-Pocket 
จํานวนเงนิตามจรงิ แตไ่มเ่กนิ 45,000 บาท) ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วเพิม่ขึน้
จากปี 2561 จํานวน 120,000 บาท  

ผูส้อบบญัชดีงักลา่วไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2562 ของบรษัิทยอ่ย
ของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากัด บรษัิท ราชบรุพีลังงาน จํากัด 
บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ จํากดั บรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด 
บรษัิท ราชบรุ ีอลัลายแอนซ ์จํากดั บรษัิท ราช โอแอนดเ์อ็ม จํากดั บรษัิท อารอ์ี
โซลาร ์1 จํากดั บรษัิท ซเีอ็นไบโอแมส จํากดั บรษัิท พบีไีบโอแมส จํากดั และ
บรษัิท แอลพไีบโอแมส จํากดั โดยมคีา่ธรรมเนยีมในการสอบบัญชปีระจําปี 2562 
ทีจ่ะไดรั้บจากบรษัิทฯ รวมกบัคา่ธรรมเนยีมการสอบบญัชทีีจ่ะไดรั้บจากบรษัิทยอ่ย
ดังกลา่ว รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จํานวน 2,750,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-pocket 
จํานวนไมเ่กนิ 115,000 บาท)  

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชดีังกล่าวจะเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิ
ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยเป็นปีทีส่าม ซึง่ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ 
ไมม่คีวามสมัพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่วในลักษณะทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การปฏบิัตหินา้ที่
อยา่งเป็นอสิระแตอ่ยา่งใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงนิของบรษัิท รวมถงึผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังรายนามขา้งตน้ไม่มี
ผูส้อบบัญชคีนใดที่ปฏบิัตหินา้ที่ตรวจสอบบัญชขีองบรษัิทฯ มาแลว้เกนิกว่า
ระยะเวลาทีห่ลกัเกณฑต์ามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 

นอกจากนี้ บรษัิทฯ ไดม้ีการจา้งกจิการที่เกี่ยวขอ้งกับสํานักงานสอบบัญชทีี่
ผูส้อบบัญชสีังกัดเป็นทีป่รกึษา ในปี 2561 เพือ่วัตถปุระสงคเ์ฉพาะ ซึง่บรษัิท 
ไดบ้นัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยทางบญัชใีนระหวา่งปีเป็นจํานวน 5,804,145 บาท ทัง้นี ้การจา้ง
กจิการที่เกีย่วขอ้งกับสํานักงานสอบบัญชทีี่ผูส้อบบัญชสีังกัดในการใหบ้รกิารอื่น
นอกเหนอืจากงานสอบบัญชนัีน้ ไมก่อ่ใหเ้กดิการขัดกนัในดา้นผลประโยชน ์(Conflict 
of interest) และไมม่กีารตรวจสอบงานของตัวเอง ซึง่จะไมทํ่าใหผู้ส้อบบัญชี
ขาดความเป็นอสิระและขาดความเป็นกลางในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
การคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละการกําหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมในการสอบบัญชไีดผ้า่น
การพจิารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แลว้ โดย
ไดม้กีารพจิารณาอย่างรอบคอบเกีย่วกับความรูค้วามสามารถของทมีผูส้อบบัญช ี
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของ
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญช ีรวมทัง้การปฏบิัตทิี่สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ ์     
ตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัชตีามทีเ่สนอดงักลา่ว 
มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 
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ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ   
รายละเอยีด : 
คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียด       
ตามหลักเกณฑก์ารกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการของบรษัิทฯ และระดับ
ความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย การเปรยีบเทยีบกบัระดับทีป่ฏบิัตอิยูใ่นธรุกจิ
ประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทัง้การสรา้งแรงจูงใจต่อบุคลากรที่มีคุณวุฒ ิ
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่หมาะสมทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์
ตอ่ความสําเร็จในการประกอบกจิการของบรษัิทฯ แลว้  จงึเสนอทีป่ระชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราและหลักเกณฑ์
เช่นเดียวกับปีก่อนที่ไดรั้บอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้ือหุน้แลว้ โดยเป็นอัตราที่
เปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยูใ่นกลุม่ธรุกจิประเภท และขนาดเดยีวกนั ดงันี ้
1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2561 สําหรับคณะกรรมการฯ ดงันี ้   

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

บรษัิทย่อยมากกว่าหนึ่งบรษัิท ใหไ้ดรั้บโบนัสจากบริษัทที่จัดสรร
โบนัสมากกวา่สําหรับระยะเวลานัน้ 

(4)  โบนัสกรรมการบรษัิทฯ ใหจั้ดสรรตามระยะเวลาทีดํ่ารงตําแหน่ง และ
ตามการเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยกรรมการทีเ่ขา้ร่วม
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รอ้ยละ 75 ขึน้ไป จะไดรั้บโบนัส    
เต็มจํานวนตามที่บรษัิทฯ กําหนดสําหรับการจัดสรรโบนัสคราวนัน้ๆ  
สว่นกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 
จะไดรั้บโบนัสตามสดัสว่นการเขา้ประชมุ 

(5) ฝ่ายบริหารที่เป็นกรรมการ ใหไ้ดรั้บโบนัสในฐานะกรรมการตาม
หลกัเกณฑข์า้งตน้ดว้ย 

ทัง้นี้ โบนัสจ่ายสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงนิประมาณ 
15.644 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละประมาณ 0.28 ของกําไรตามงบการเงนิรวม
ของบรษัิทฯ   
2.    กําหนดคา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยในปี 2562 ตามอตัราและหลกัเกณฑเ์ชน่เดยีวกบัปีกอ่นทีไ่ดรั้บอนุมัติ
จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ ดงันี ้
2.1  คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดใหจ้า่ย  

เป็นรายเดอืน แบง่เป็น สว่นทีจ่า่ยคงทีร่อ้ยละ 75 และสว่นทีจ่า่ยเมือ่เขา้รว่ม 
การประชมุรอ้ยละ 25 โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 50,000 บาท 
และกรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 40,000 บาท 

2.2  คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชดุยอ่ย กําหนดใหจ้า่ยเป็นรายครัง้
เมือ่เขา้ร่วมการประชมุ โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 30,000 บาท 
และกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 24,000 บาท ทัง้นี้ คณะกรรมการชดุยอ่ย
ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและ
กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
กลั่นกรองการลงทนุ และคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบ
ต่อสังคม ซึง่มีหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม
รายละเอยีดในรายงานประจําปี 2561 หนา้ที ่82    

ผลประโยชนอ์ืน่: กรรมการไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนในลกัษณะอืน่  
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
การพจิารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย ไดม้กีารดําเนนิการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากร
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บคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการฯ แลว้ ซึง่ไดพ้จิารณาตามนโยบาย
การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทฯ และเทยีบเคยีงกบับรษัิท  ในธรุกจิประเภท
และขนาดเดยีวกนั ตลอดจนคํานงึถงึ ความเหมาะสมตา่งๆ อยา่งครบถว้น ผูถ้อืหุน้จงึ
สมควรพจิารณาอนุมตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามทีเ่สนอดงักลา่ว  
มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี ้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ ซึง่เป็นไปตามมาตรา 90 ของ
พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
รายละเอยีด : 
ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 มกีรรมการทีค่รบกําหนดตอ้งออก
จากตําแหน่งตามวาระรวม  5 คน ซึง่เท่ากับอัตราหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 17 ไดแ้ก ่
(1) นายสบืพงษ์ บรูณศรินิทร ์ กรรมการ   
(2) นายบญุญนติย ์ วงศรั์กมติร กรรมการ  
(3)  นายชวน ศรินัินทพ์ร กรรมการ 
(4) นางศริพิร เหลอืงนวล กรรมการอสิระ    
(5) นายวรีะศกัดิ ์ พึง่รัศม ี กรรมการอสิระ     
คณะกรรมการฯ มมีตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและ
กําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ และขอเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ
ดงักลา่ว ดงันี ้
(1) นายสบืพงษ์ บรูณศรินิทร ์ กรรมการ (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่) 
(2) นายบญุญนติย ์ วงศรั์กมติร กรรมการ (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่) 
(3) นายชวน ศรินัินทพ์ร กรรมการ (กลบัเขา้เป็นกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่) 
(4) นายอภชิาต ิ ชนิวรรโณ กรรมการอสิระ   
(5) นายบญุสง่ เกดิกลาง กรรมการอสิระ   
ทัง้นี ้การเลอืกตัง้กรรมการแทนผูท้ีอ่อกตามวาระดังกลา่ว ใหม้ผีลตัง้แตว่ันถัดจาก
วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เป็นตน้ไป  
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไดพ้ิจารณา
องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ คณุสมบัตติามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 คณุวฒุทิางการศกึษา อาย ุทักษะ ประสบการณ์การทํางานในธรุกจิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และความหลากหลายทางวชิาชพีที่
สามารถเอือ้ประโยชนต์อ่การประกอบกจิการและสามารถชว่ยพัฒนาบรษัิทฯ ได ้
รวมถงึผลการปฏิบัตงิานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา สําหรับ
กรรมการอสิระนัน้ ไดพ้จิารณาตามนิยามกรรมการอสิระทีบ่รษัิทฯ กําหนดขึน้  
ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูล รวมทัง้ความสมัพันธท์างธรุกจิ
ทีม่นัียสําคญัทีอ่าจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ  
สําหรับขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งของผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ รวมทัง้นยิาม
กรรมการอสิระของบรษัิทฯ มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4  
ในระหวา่งวันที ่1 กันยายน 2561 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการพจิารณาเป็นกรรมการบรษัิทฯ ปรากฏว่า
ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่กรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
การคดัเลอืกกรรมการไดดํ้าเนนิการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบรษัิทฯ 
โดยผา่นการพจิารณากลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนด
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คา่ตอบแทนของบรษัิทฯ ซึง่ไดพ้จิารณาคณุสมบัตทิีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์
แก่กจิการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถว้นแลว้ ผูถ้ือหุน้จึงสมควรพิจารณา
เลอืกตัง้กรรมการแทนผูท้ีอ่อกตามวาระตามทีเ่สนอดงักลา่ว  
มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (1) 

ระเบยีบวาระที ่8 พจิารณาอนมุตักิารเปลีย่นแปลงชือ่และตราบรษิทัฯ 
รายละเอยีด: 
เพื่อใหส้ะทอ้นภาพลักษณ์ความเป็นบรษัิทชัน้นําดา้นพลังงานในระดับสากล 
ตามวสิัยทัศน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงชือ่และตราบรษัิทฯ โดย
ยงัคงใชช้ือ่ยอ่หลกัทรัพยต์ามเดมิคอื “RATCH” ดงันี ้ 

ชือ่เดมิ ภาษาไทย:  บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 ภาษาองักฤษ: RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING   
  PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชือ่ใหม ่ ภาษาไทย:  บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 ภาษาองักฤษ: RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

ตราบรษัิทฯ เดมิ: 

  
ตราบรษัิทฯ ใหม:่ 

  
ทั ้งนี้  ชื่อและตราบริษัทฯ ใหม่ดังกล่าวไดม้ีการออกแบบใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 11 (3) ทีกํ่าหนดใหแ้สดง
ชือ่บรษัิทไวใ้นดวงตรา ประกอบกบัหลกัเกณฑข์องกรมพัฒนาธรุกจิการคา้    

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
ผูถ้ือหุน้สมควรพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราบริษัทฯ โดยไม่
เปลีย่นแปลงชือ่ยอ่หลกัทรัพย ์ 
มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี ้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอ้บังคับ
บรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ฉ)  
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ระเบยีบวาระที ่9 พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 1  
รายละเอยีด: 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงแกไ้ขชือ่บรษัิทฯ ดังรายละเอยีดในระเบยีบวาระที ่8 
คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตแิกไ้ข
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 1 ดงันี ้

เดมิ  ขอ้ 1. ชือ่บรษัิท “บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)” 
และมชีือ่เป็นภาษาองักฤษวา่ RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING 
HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 

แกไ้ขเป็น  ขอ้ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อ         
เป็นภาษาองักฤษวา่ RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
ผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 1  
มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่
ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ฉ)  

ระเบยีบวาระที ่10 พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 1  ขอ้ 2 และขอ้ 48 
รายละเอยีด: 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงแกไ้ขตราของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด
ในระเบยีบวาระที ่8  คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 
เพือ่พจิารณาอนุมตั ิดงันี ้
1. การแกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 48 เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบัการเปลีย่นแปลงชือ่และตราของบรษัิทฯ ดงันี ้

เดมิ ใหม ่

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีเ้รยีกวา่ ขอ้บงัคบัของ
บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ 
จํากดั (มหาชน) 

ขอ้ 1.ขอ้บงัคบันีเ้รยีกวา่ ขอ้บงัคบัของ
 บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

ขอ้ 2.  คําวา่ “บรษัิท” ในขอ้บงัคบันี้
หมายถงึ บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุี
โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) หรอืใช ้
ภาษาองักฤษวา่ “Ratchaburi 
Electricity Generating Holding 
Public Company Limited” 

 

ขอ้ 2. คําวา่ “บรษัิท” ในขอ้บงัคบันี้
หมายถงึ บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) หรอืใชภ้าษาองักฤษวา่ 
“RATCH Group Public Company 
Limited” 

ขอ้ 48. ตราของบรษัิทใหใ้ชด้งัทีป่ระทบั
ไวด้งันี ้

 

ขอ้ 48. ตราของบรษัิทใหใ้ชด้งัทีป่ระทบั
ไวด้งันี ้
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2. มอบอํานาจใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผูจั้ดการใหญ่
มอบหมาย เป็นผูม้ีอํานาจในการดําเนินการแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยคํา      
ในขอ้บังคับตามที่เสนอขา้งตน้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด 
และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
รวมทัง้ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยมคํีาสัง่หรอืคําแนะนําใหแ้กไ้ขถอ้ยคํา    
บางประการในเอกสารดงักลา่ว 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : 
ผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 48 
มอบอํานาจใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ ่หรอืบคุคลทีก่รรมการผูจั้ดการใหญม่อบหมาย 
เป็นผูม้อํีานาจในการดําเนนิการแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยคําในขอ้บังคับตามทีเ่สนอ
ขา้งตน้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทัง้ตลาดหลักทรัพย ์   
แห่งประเทศไทยมีคําสั่งหรือคําแนะนําใหแ้กไ้ขถอ้ยคําบางประการในเอกสาร
ดงักลา่ว 
มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามระเบยีบวาระนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่
ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 36 (2) (ฉ)  

ระเบยีบวาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯ    
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่คณะกรรมการฯ พจิารณาบรรจใุนระเบยีบวาระการประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้คราวนี ้ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเรือ่งบรรจใุนระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอืน่ใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง   
ในทีป่ระชมุดังกลา่วแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่
ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6  พรอ้มแนบหลักฐานประกอบตามทีกํ่าหนดในสิง่ที่ส่งมาดว้ย 7 และโปรดส่ง
หนังสอืมอบฉันทะไปยังบรษัิทฯ ลว่งหนา้กอ่นวันประชมุ โดยบรษัิทฯ ไดจั้ดซองบรกิารไปรษณียธ์รุกจิ
ตอบรับมาเพือ่อํานวยความสะดวกดว้ยแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 หรอืนําไปแสดงแกเ่จา้หนา้ที ่ณ จดุ
ตรวจเอกสารก่อนเริม่การประชมุในวันประชมุเพื่อความเรียบรอ้ยในการเตรียมการประชมุ นอกจากนี้
บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดรายชือ่กรรมการอสิระ และกรรมการผูจั้ดการใหญ่เพื่อผูถ้อืหุน้สามารถเลอืก
มอบฉันทะได ้โดยไดแ้สดงขอ้มูล ชือ่ อายุ ทีอ่ยู่ และการม/ีไม่มสี่วนไดเ้สยีในระเบยีบวาระทีเ่สนอ    
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คราวนีต้ามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 แลว้ 

เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ บรษัิทฯ ไดจั้ดทํา
แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชมุตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3  ซึง่มบีารโ์คด้ระบุรายละเอยีดเฉพาะ 
ของผูถ้อืหุน้แตล่ะราย  จงึขอความกรุณาจากผูเ้ขา้ประชมุทัง้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุดว้ยตนเอง
และผูท้ีรั่บมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชุมดงักลา่วมาแสดง   
ทีจ่ดุลงทะเบยีนดว้ย  

สําหรับผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะสอบถามหรือขอขอ้มูลเพิม่เตมิในเรื่องทีไ่ดบ้รรจุไวใ้น
ระเบยีบวาระการประชมุขา้งตน้ และ/หรอื เสนอแนะขอ้คดิเห็นอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ สามารถส่งคําถามและ/หรือขอ้คดิเห็นเป็นการล่วงหนา้มายังบริษัทฯ หรือส่งเป็น
จดหมายอเิล็กทรอนิกสท์ี่  CS@ratch.co.th หรือตดิต่อเลขานุการบรษัิทตามที่อยู่ขา้งทา้ยนี ้      
เพือ่บรษัิทฯ จะไดช้ีแ้จงหรอืใหข้อ้มลูเพิม่เตมิในทีป่ระชมุตอ่ไป  

ในการประชมุครัง้นี้ บรษัิทฯ ไดจั้ดของว่างและเครือ่งดืม่ไวรั้บรองผูถ้อืหุน้และ
ผูรั้บมอบฉันทะทีม่าเขา้รว่มประชมุ  
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จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 ในวันศกุรท์ี ่
12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวลิดบ์อลรมู ชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอก
คอนเวนชนัเซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวลิด ์เลขที ่999/99 ถนนพระรามที ่1 เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 
โดยบรษัิทฯ จะเร ิม่เปิดใหล้งทะเบยีนเขา้รว่มประชุมต ัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี ้
คณะกรรมการฯ ไดม้มีตกํิาหนดใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ีชือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้และจํานวนหุน้ที่ถอือยู ่
ณ วนัองัคารที ่5 มนีาคม 2562 เป็นผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุสามัญ  
ผูถ้อืหุน้และมสีทิธรัิบเงนิปันผลตามมตทิีป่ระชมุคราวนี ้
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 โดยคําสัง่คณะกรรมการบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 
 
     
 
 (นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ) 
 กรรมการผูจั้ดการใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานเลขานุการบรษัิท 
โทรศพัท ์0 2794 9510 
โทรสาร 0 2794 9888 ตอ่ 9510  


