
1 
 

 
 

ทะเบยีนเลขที ่0107543000031 
RH 091/2558 
      18  มนีาคม  2558 
เรื่อง    ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 
เรยีน    ทา่นผูถ้อืหุน้ 
สิง่ที่สง่มาดว้ย  1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 เมื่อวนัที่ 28 มนีาคม 2557 
 2. รายงานประจําปี 2557 ฉบบัยอ่ พรอ้มสาํเนางบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกํีาไรขาดทนุ  
  และซดีรีอมบรรจขุอ้มลูรายงานประจําปีฉบบัสมบรูณ์ และรายงานความย่ังยนื 
 3.   ประวตัยิอ่และขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งของผูไ้ดรั้บการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  
  และนยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ 
 4.   ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 5. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําใหใ้ชแ้บบ ข.) 

6.   หลกัฐานประกอบการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ และคําอธบิายเกี่ยวกบัวธิกีารมอบฉันทะ  
การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

7. ขอ้มลูของกรรมการอสิระและกรรมการผูจั้ดการใหญท่ี่บรษัิทฯ เสนอเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
 8. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุ ซึ่งตดิบารโ์คด้ของผูถ้อืหุน้  
  (โปรดนํามาแสดงในวนัประชุมเพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบยีน) 
 9. แบบแจง้ความจํานงขอรับรายงานประจําปี 2557 ฉบบัสมบรูณ์  
  และรายงานความย่ังยนื ปี 2557 ทีจั่ดพมิพเ์ป็นรปูเลม่ 
 10. ขา่วประชาสมัพันธ ์"งดแจกของชาํรว่ยงานประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558" 
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ 
 12. ซองบรกิารไปรษณยีธ์รุกจิตอบรับ 

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) มมีตใิหจั้ดการประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 ในวนัศกุรท์ี่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวภิาวดบีอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์
เซ็นทรัล พลาซา ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาเรื่องตา่งๆ 
ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี้ 
ระเบยีบวาระที่ 1   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2557 

รายละเอยีด
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 ไดจั้ดขึน้เมือ่วันที ่28 มนีาคม 2557 ซึง่บรษัิทฯ ไดจั้ดทําและ
เผยแพร่รายงานการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (

 : 

www.ratch.co.th) และไดจั้ดสง่สําเนามาพรอ้มกับ
หนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุนี้ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ
การบนัทกึรายงานการประชมุมคีวามถกูตอ้งและครบถว้น ผูถ้อืหุน้จงึสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 : 

ระเบยีบวาระที่ 2    รบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีที่ผา่นมา                
และกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ 
รายละเอยีด
ผลประกอบการโดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ในปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่  14 ของการดําเนินกจิการ 
ยังคงสะทอ้นใหเ้ห็นความมั่นคงทางดา้นการเงนิและการเตบิโตของบรษัิทฯ ที่เป็นไปอย่างตอ่เนื่องและ
สมํา่เสมอ โดยมกํีาไรเป็นจํานวน 6,279.03 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 4.33 บาท และเมื่อเดอืน
กนัยายน 2557 บรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนนิงานงวด 6 เดอืนแรกของปี 2557 
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นจํานวนทัง้ส ิน้ 1,595 ลา้นบาท  

 : 

ปัจจุบันบรษัิทฯ มกํีาลังการผลติรวมทัง้ส ิน้ 6,578.12 เมกะวัตต ์(ในจํานวนนี้มโีครงการที่อยู่ระหวา่งการ
กอ่สรา้งและพัฒนา จํานวน 1,012.37 เมกะวัตต)์ โดยเป็นกําลังการผลติจากโรงไฟฟ้าของบรษัิทย่อยและ
กําลงัการผลติตามสดัสว่นการลงทนุที่บรษัิทฯ เขา้รว่มทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
ในปี 2557 บรษัิทฯ เตบิโตตามเป้าหมายทัง้ดา้นกําลงัการผลติและผลกําไรทีส่ะทอ้นถงึกลยทุธท์างธรุกจิ 
ที่มกีารปรับเปลีย่นใหม้ปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ เพื่อมุ่งขยายการลงทนุไปสูก่ารเตบิโต “เป็นบรษัิทพลงังาน 
ครบวงจรชัน้นํา ที่มุ่งเนน้การสรา้งมลูคา่ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก” ควบคู่ไปกับการดแูลและใหค้วามสําคัญ
ดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อกา้วสูค่วามเป็นองคก์รสเีขยีว ที่ตอบสนองความคาดหวัง
ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย บรรลเุป้าหมายสูก่ารยอมรับและความย่ังยนืในทกุมติ ิทัง้มติเิศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม และมีเป้าหมายที่จะสรา้งผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้รวมดว้ยการเพิ่มมูลค่ากจิการเป็น 
282,000 ลา้นบาท หรอืเทยีบเทา่กําลงัการผลติของกลุ่มบรษัิทฯ ที่ 9,700 เมกะวตัต ์ภายในปี 2566  
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โรงไฟฟ้าที่เดนิเครื่องเชงิพาณชิยแ์ลว้ และเดนิเครือ่งไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพทีส่ําคัญไดแ้ก ่โรงไฟฟ้า
ราชบรุ ีมคีวามพรอ้มจา่ยรอ้ยละ 96.90 โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ มคีวามพรอ้มจา่ยรอ้ยละ 89.18 โรงไฟฟ้า
ราชบรุเีพาเวอร ์มคีวามพรอ้มจา่ยรอ้ยละ 94.22 และประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าโดยรวมเพิ่มสงูขึน้รอ้ยละ 
0.50 จากการปรับปรงุระบบควบคมุการเผาไหมข้อง Gas Turbine โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์ซลารต์า้ 
สามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดเ้พิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 240,000 กโิลวัตตต์่อชั่วโมง จากการปรับปรุง
ประสทิธภิาพโครงการไทรทอง และไทรใหญ ่และโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น และโรงไฟฟ้าพลงังานลม ของ
บรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชั่น จํากดั มคีวามพรอ้มจา่ยรอ้ยละ 95 และ 96 - 99  
โรงไฟฟ้าที่บรษัิทฯ เขา้ลงทุนทีก่่อสรา้งแลว้เสร็จและเดนิเครื่องเชงิพาณิชย์เพิ่มขึ้นในปี 2557 คอื 
โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่นของบรษัิท ราชบรุเีวอลด ์โคเจนเนอเรชั่น จํากดั ชดุที่ 1  
สว่นชดุที่ 2 คาดวา่จะกอ่สรา้งแลว้เสร็จและเริ่มเดนิเครื่องเชงิพาณชิยไ์ดต้ามแผนในเดอืนมนีาคม 2558   
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและพัฒนา มีความกา้วหนา้และคาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสร็จและ
เดนิเครื่องเชงิพาณิชยไ์ดต้ามแผน ไดแ้ก่ โครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นหงสา โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน้ํา เซเปียน-เซน้ํานอ้ย ใน สปป.ลาว (กําหนดเดนิเครื่องเชงิพาณชิยใ์นปี 2558 และปี 2562) 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลของบรษัิท สงขลาไบโอ แมส จํากดั (กําหนดเดนิเครื่องเชงิพาณชิยใ์นปี 2558) 
และโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่นของบรษัิท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากัด 
(กําหนดเดนิเครื่องเชงิพาณชิยใ์นปี 2559)  
นอกจากนี้ ในปี 2557 ยังมโีครงการใหม่ๆ  ที่บรษัิทฯ เขา้ลงทนุ และร่วมทนุกบัพันธมติรทางธรุกจิเพิ่มเตมิ 
ไดแ้ก ่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยข์องบรษัิท อารไ์อซไีอ อนิเตอรเ์นชั่นแนล อนิเวสตเ์มนต ์
จํากัด ประเทศญี่ปุ่ น (กําหนดเดนิเครื่องเชงิพาณิชยใ์นปี 2559) และโครงการโรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก
ของบรษัิท เบกิไพรโคเจนเนอเรชั่น จํากดั (กําหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณชิยใ์นปี 2562) และโครงการที่อยู่
ระหวา่งการศกึษาและพัฒนาของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลงังานลม Collector และ Mt. Emerald และ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Collinsville ของบรษัิท ราช-ออสเตรเลยี คอรป์อเรชั่น จํากดั  
ธุรกจิเกีย่วเนื่อง บรษัิทฯ ไดข้ยายการลงทนุทัง้ในธุรกจิเดนิเครือ่งและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกจิเหมอืง
ถา่นหนิ ธรุกจิบํารงุรักษาอปุกรณก์งัหนักา๊ซโรงไฟฟ้า การจัดหาเชื้อเพลงิ และเงนิลงทนุอื่น  ๆอยา่งตอ่เนื่อง 
การบรหิารจัดการการลงทนุ เพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะธรุกจิและเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิาร
จัดการยิง่ขึน้ บรษัิทฯ ไดจั้ดโครงสรา้งการลงทนุเป็น 4 กลุ่มหลกั คอื โรงไฟฟ้าเชื้อเพลงิหลักในประเทศ 
โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ โครงการในตา่งประเทศ และกลุม่ธุรกจิเกี่ยวเนื่อง ภายใต ้
การลงทนุผา่น 3 บรษัิทย่อย ไดแ้ก ่บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจํากดั บรษัิท ราชบรุพีลังงาน จํากัด และ
บรษัิท อารเ์อช อนิเตอรเ์นชั่นแนล คอรป์อเรชั่น จํากดั  
การบริหารสนิทรัพย์ บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญกับการดูแลบํารุงรักษาและปรับปรุงประสทิธภิาพของ
เครื่องจักรอปุกรณ์ของโรงไฟฟ้าใหส้ามารถเดนิเครือ่งอย่างเต็มประสทิธภิาพ เพื่อรักษาความพรอ้มจ่าย
กระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และควบคมุตน้ทนุคา่เชื้อเพลงิการผลติ การใชป้ระโยชน์ร่วมกัน
ของโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ รวมถงึการวเิคราะห์และประเมนิมูลค่าของสนิทรัพย์เพื่อประกอบ  
การตดัสนิใจขยายหรอืยกเลกิการลงทนุ  
การบรหิารการเงนิ บรษัิทฯ มุ่งเนน้ความเพยีงพอของเงนิทนุและการบรหิารสภาพคลอ่ง เพื่อรองรับกลยทุธ์
การเตบิโตอย่างย่ังยนืของกลุ่มบรษัิทฯ รวมทัง้ใหค้วามสําคัญกบัการบรหิารตน้ทนุทางการเงนิ และการ
ดํารงอตัราสว่นทางการเงนิที่สําคญัใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสม ปี 2557 บรษัิทฯ ไดรั้บการคงอันดับเครดติ
องคก์รโดยบรษัิท ทรสิเรทติ้ง จํากดั บรษัิท S&P Rating และบรษัิท Moody's Investors Service ทีร่ะดับ 
"AA+" "BBB+" และ "Baa1" ตามลําดบั ซึ่งสะทอ้นการเป็นผูนํ้าในอตุสาหกรรมไฟฟ้า ฐานะทางการเงนิ
ทีแ่ขง็แกรง่ และไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล  
การบรหิารองคก์ร บรษัิทฯ ใหค้วามสําคัญในการเสรมิสรา้งศักยภาพและพัฒนาขดีความสามารถภายใน
องคก์รใหม้คีวามแข็งแกร่ง เพื่อใหพ้รอ้มรองรับ ตอบสนองกลยุทธ ์และเป้าหมายใหม่ขององคก์รสูก่าร
เตบิโตอยา่งย่ังยนื เชน่ การปรับโครงสรา้งองคก์ร การจัดทําแผนสบืทอดตําแหน่งงาน การรณรงคค์า่นยิม
องค์กรใหม่  การส่งเสริมความปลอดภัย และการอนุ รั กษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดภ์ายในองคก์ร  
การกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานสากลอย่างตอ่เนื่อง โดยคํานงึถงึสทิธแิละประโยชน์ร่วมกันของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ การมี
สว่นร่วมของชมุชน การประกอบธุรกจิดว้ยหลักคณุธรรม ความรับผดิชอบตอ่สังคมและสิ่ งแวดลอ้ม และ
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั่น เพื่อเป้าหมายการเตบิโต พัฒนา และดํารงธรุกจิอยา่งมั่นคง ควบคู่ไปกบัการ
อยู่รว่มกนัอยา่งปกตสิขุและย่ังยนืในทกุมติ ิในปี 2557 บรษัิทฯ ไดรั้บรางวลัและการประกาศเกยีรตคิณุ
ทีส่ําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกจิการที่ด ีเช่น คุณภาพการจัดการประชมุผูถ้อืหุน้ สถานประกอบการ
ดเีดน่ดา้นแรงงานสมัพันธแ์ละสวัสดกิารแรงงาน รายงานความย่ังยนืดเีดน่ โรงไฟฟ้าในกลุ่มบรษัิทฯ 
ไดรั้บใบรับรองมาตรฐานในระดับสากลเกีย่วกับคุณภาพการจัดการสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามัย และ
ความปลอดภัย และบรษัิทฯ ยังคงสานตอ่กจิกรรมหลกัดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ทีดํ่าเนนิงานรว่มกบักรมป่าไม ้คอื โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชมุชน อยา่งเขม้แข็งตอ่เนื่องเป็นปีที ่7 และ
เป็นปีที่  2 ของระยะที่ 2 (ปี 2556 - 2560) 
บรษัิทฯ ไดจั้ดทํารายงานประจําปี 2557 ฉบับย่อ พรอ้มขอ้มูลรายงานทางการเงนิ และซดีรีอมบรรจุ
ขอ้มูลรายงานประจําปีฉบับสมบรูณ์และรายงานความย่ังยนื ซึ่งไดจั้ดสง่ใหแ้กผ่ ูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอื
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เชญิประชมุนี้  ตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 2 หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะขอรับรายงานประจําปีฉบบัสมบรูณ์ และ
รายงานความย่ังยนื ที่จัดพมิพเ์ป็นรูปเลม่ โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบแจง้ความจํานง ตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 9 
ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกจิตอบรับ ส่งมาที่สํานักงานเลขานุการบริษัท หรือส่งทางโทรสารที่
หมายเลข 0 2794 9888 ตอ่ 9510 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ
ผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ  คณะกรรมการฯ จงึเสนอผูถ้อืหุน้
เพื่อรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกับกจิการของบรษัิทฯ ในรอบปีทีผ่า่นมาและ
กจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ดงักลา่ว โดยระเบยีบวาระนี้ไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 

 : 

ระเบยีบวาระที่ 3
 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

   พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกํีาไรขาดทนุประจําปี  

รายละเอยีด
คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักจิ ผูส้อบ
บญัชรัีบอนุญาต เลขที่ 6333 แหง่บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั) และไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ แลว้ รายละเอยีดตาม

 : 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ
ผูถ้อืหุน้สมควรพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกํีาไรขาดทนุประจําปี 2557 ซึ่งไดผ้า่นการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชอีสิระและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ดงักลา่ว 

 : 

ระเบยีบวาระที่ 4   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2557 และการจา่ยเงนิปนัผล 
รายละเอยีด
คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาตามบทบัญญัตแิห่งพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
116 และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 43 ทีกํ่าหนดไวว้า่ บรษัิทฯ ตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็น
ทุนสํารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรประจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่า       
ทนุสํารองนีจ้ะมจํีานวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงนิปันผล
ของบริษัทฯ ตามมตขิองคณะกรรมการฯ ในการประชมุครัง้ที่ 5/2550 เมื่อวันที ่28 พฤษภาคม 2550 
กําหนดจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสําหรับงวดตามงบการเงนิรวมหลังจาก         
หักเงนิทุนสํารองตามกฎหมายและเงนิทนุสํารองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะตอ้ง
ขึน้อยู่กบักระแสเงนิสดของบรษัิทฯ ดว้ย และเห็นวา่ผลการดําเนนิงานประจําปี 2557 ของบรษัิทฯ และ
บรษัิทยอ่ย มกํีาไรเป็นจํานวน 6,279.03 ลา้นบาท คดิเป็นกําไรตอ่หุน้เทา่กบั 4.33 บาท บรษัิทฯ 
มีกระแสเงนิสดเพียงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได ้รวมทัง้ไดพ้ิจารณาถงึการลงทุนในโครงการต่างๆ          
ของบรษัิทฯ แลว้ จงึเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2557 
และการจา่ยเงนิปันผล ดงันี้ 

 : 

1. ทนุสํารองตามกฎหมาย : ไมจ่ัดสรรทนุสํารองตามกฎหมายเพิ่มเตมิเนือ่งจากบรษัิทฯ ไดจั้ดสรรทนุ
สํารองตามกฎหมายรวมเป็นจํานวน 1,450 ลา้นบาท ซึง่เท่ากับรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของ
บรษัิทฯ แลว้ตัง้แตปี่ 2549     

2.   เงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้ : จา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 2.27 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้จํานวน  
3,292 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 52.42 ของกําไรตามงบการเงนิรวม และเนือ่งจากบรษัิทฯ ไดจ้า่ยเงนิปันผล
ระหวา่งกาลแลว้ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจา่ยจํานวน 1,595 ลา้นบาท เมือ่วันที ่17 
กนัยายน 2557 จงึคงเหลอืเงนิปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุน้ละ  1.17 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจ่าย
จํานวน 1,697 ลา้นบาท ซึ่งมีกําหนดจะจ่ายเงนิปันผลในวันพฤหัสบดทีี ่30 เมษายน 2558 โดยมี
ขอ้มลูการจา่ยเงนิปันผลเปรยีบเทยีบกบัปีที่ผา่นมาดงันี้ 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2556* 
กําไร  6,279.03 ลา้นบาท 6,514.12 ลา้นบาท 
จํานวนหุน้  1,450   ลา้นหุน้  1,450   ลา้นหุน้ 
เงนิปันผลจา่ยอตัราตอ่หุน้       2.27  บาทตอ่หุน้  2.27 บาทตอ่หุน้ 
รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้ส ิน้     3,292  ลา้นบาท  3,292 ลา้นบาท 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผลตอ่กําไร  รอ้ยละ 52.42  รอ้ยละ 50.53 

หมายเหต:ุ *กาํไรสําหรบัปีปรบัปรงุใหมโ่ดยปฏบิตัติามการตคีวามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 4 (TFRIC 4) 

ทัง้นี้   เงนิปันผลที่จ่ายในอัตรา 0.64 บาทต่อหุน้ และ 0.53 บาทต่อหุน้ ในงวดนี้จะจ่ายจากกําไร
สะสมสว่นที่เสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 23 และ 20 ตามลําดบั ซึ่งผูถ้อืหุน้บคุคลธรรมดา 
ผูไ้ดรั้บเงนิปันผลสามารถนําไปเครดติภาษีคนืไดต้ามอตัราที่กลา่วขา้งตน้   
ความเห็นของคณะกรรมการฯ
การจ่ายเงนิปันผลตามทีเ่สนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลที่กําหนดไวข้องบรษัิทฯ และได ้
คํานงึถงึผลการดําเนนิงานและกระแสเงนิสด ตลอดจนการพจิารณาลงทนุในโครงการตา่งๆ ของบรษัิทฯ 
อย่างรอบคอบแลว้  ผูถ้ือหุน้จงึสมควรพิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยไม่จัดสรร         

 : 



4 
 

ทนุสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเตมิเนื่องจากทนุสาํรองตามกฎหมายของบรษัิทฯ มยีอดสะสมรวมทัง้ส ิน้เป็น
จํานวน 1,450 ลา้นบาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิทฯ แลว้  

ระเบยีบวาระที่ 5   พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี
รายละเอยีด
ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดใหท้ี่ประชมุสามัญผูถ้ือหุน้
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัชขีองบรษัิทฯ ทกุปี และโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่มคีวามเห็นวา่ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากัด ซึ่ งเป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2557 มีผลงานดา้นการตรวจสอบ การจัดทํารายงาน และการ
ประสานงาน อยู่ในระดบัที่น่าพอใจ ผูส้อบบญัชแีละทมีงานมคีวามเขา้ใจในภาระหนา้ที่ในฐานะผูส้อบบัญชี
อสิระ มคีวามละเอยีดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมกีารเสนอแนะขอ้พงึปฏบิัตเิพือ่เพิ่มระบบ
การควบคมุภายในและแนวทางปฏบิัตดิา้นการบันทกึบัญชใีหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบัญชทีี่รับรอง
ทั่วไป รวมทัง้ยังไดม้กีารประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารและฝ่ายบญัชขีองบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย เป็นประจํา
ทกุไตรมาส ตลอดจนเขา้ชีแ้จงผลการสอบทานงบการเงนิทกุไตรมาสตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดเ้ป็นอย่างด ีจากผลการปฏบิัตงิานและเพือ่ความตอ่เนื่องและคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการทางระบบ
บญัชซีึ่งตอ้งถอืปฏบิัตติามการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 4 (TFRIC 4) การประเมนิวา่ 
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม ่คณะกรรมการตรวจสอบจงึไดเ้สนอใหจ้า้งผูส้อบบญัชรีายเดมิ คอื 
บรษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัทฯ และบรษัิทย่อย ในปี 2558 
ตอ่เนื่องเป็นปีที่เจ็ด โดยบรษัิทฯ ไดเ้ปลี่ยนตวัผูส้อบบญัชอีสิระที่จะเป็นผูล้งนามรับรองงบการเงนิตัง้แตปี่ 
2557 ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ใหบ้รษัิท 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยจั์ดใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ี(Auditor Rotation) หากผูส้อบบญัช ี
รายเดมิปฏบิัตหินา้ทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทมาแลว้
หา้รอบปีบัญชตีดิตอ่กัน บรษัิทสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีายใหม่ ทีส่ังกัดสํานักงานสอบบัญชี
เดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิก็ได ้

 : 

คณะกรรมการฯ จงึเห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา้งบรษัิท เคพเีอ็มจ ี
ภมูไิชย สอบบญัช ีจํากัด ต่อเนื่องเป็นปีทีเ่จ็ด และแตง่ตัง้นายวยัวฒัน ์กอสมานชัยกจิ (ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที่ 6333) หรอืนายเจรญิ ผูส้ัมฤทธิ์เลศิ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 4068) หรอืนาย 
เอกสทิธิ์ ชธูรรมสถติย ์ (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 4195) เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 
2558 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ และ
ในกรณที ี่ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย 
สอบบัญช ีจํากดั จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากัด
ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ มาปฏบิตังิานแทนได ้โดยกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการ
สอบบัญชขีองบริษัทฯ ประจําปี 2558 เป็นเงินจํานวน 810,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอืน่ และ
คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วมจํีานวนเทา่กบัคา่สอบบญัชปีระจําปี 2557  
ผูส้อบบัญชดีังกลา่วไดรั้บการแต่งตัง้เป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2558 ของบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุร ี
จํากัด บรษัิท ราชบุรพีลังงาน จํากัด บรษัิท ราชบุร ีอัลลายแอนซ ์จํากัด บรษัิท อาร์เอช อนิเตอร์
เนชั่นแนล คอรป์อเรชั่น จํากัด บรษัิท ราช โอแอนดเ์อ็ม จํากัด และบรษัิท ราช-ลาว เซอรว์สิ จํากัด 
ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ดว้ย โดยคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัชปีระจําปี 2558 ทีจ่ะไดรั้บจาก
บรษัิทฯ รวมกบัคา่ธรรมเนยีมการสอบบญัชทีีจ่ะไดรั้บจากบรษัิทยอ่ยทัง้ 6 บรษัิทดงักลา่ว จะเป็นเงนิ
รวมทัง้สิ้น 2,163,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย Out-of-pocket จํานวนไมเ่กนิ 60,000 บาท)  
ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ไม่มคีวามสมัพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ/บรษัิทย่อย/
ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่วในลักษณะทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การ
ปฏบิัตหินา้ที่อย่างเป็นอสิระแตอ่ย่างใด ในรอบปีทีผ่่านมา กลุ่มบรษัิทฯ ไดบ้ันทกึค่าตอบแทน
ใหแ้กก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกับสํานักงานสอบบัญชทีีผู่ส้อบบัญชสีงักัด สําหรับการเป็นทีป่รกึษาเพือ่
วัตถุประสงคเ์ฉพาะเป็นจํานวนเงิน 1,126,897 บาท ซึง่การรับบริการงานดังกล่าวไม่เป็น
สาระสําคัญทีจ่ะก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีจ่ะทําใหผู้ส้อบบัญชขีาดความเป็น
อสิระและความเป็นกลางในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี
ความเห็นของคณะกรรมการฯ
การคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละการกําหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัชไีดผ้า่นการพจิารณากลัน่กรอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ซึ่ งไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบเกี่ยวกบัความรูค้วามสามารถของ
ทมีผูส้อบบญัช ีผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา ภาระและปรมิาณงาน ความสมเหตสุมผลของคา่ธรรมเนยีม
ในการสอบบัญชี รวมทัง้การปฏิบัติที่สอดคลอ้งกับขอ้กําหนดในการหมุนเวียนผูส้อบบัญชีของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบ
บญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัชตีามที่เสนอดงักลา่ว 

 : 

ระเบยีบวาระที่ 6   พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
รายละเอยีด
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 มกีรรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่งรวม 5 คน ซึ่ งเป็นกรรมการ
ทีอ่อกตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ไดแ้ก ่

 : 
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นายสทุัศน์ ปัทมสริวิัฒน์ นายพงษ์ดษิฐ พจนา นางสาวประภา ปูรณโชต ินายสาธติ รังคสริ ิและ
นายสวุทิ คงแสงภกัดิ ์โดยสามคนหลงัเป็นกรรมการอสิระ  
คณะกรรมการฯ มีมตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด     
คา่ตอบแทนของบรษัิทฯ และขอเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทน
กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งดงักลา่ว ดงันี้  
(1) นายสทุศัน ์ ปัทมสริวิฒัน ์ กรรมการ (ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง) 
(2)  นายพงษ์ดษิฐ  พจนา กรรมการ  (ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง) 
(3) นางสาวประภา  ปรูณโชต ิ กรรมการอสิระ (ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง)  
(4)  นายประพนธ ์  กติจัินทโรภาส กรรมการอสิระ (แทนนายสาธติ รังคสริ)ิ 
(5)  นายสมคัร   เชาวภานันท ์ กรรมการอสิระ (แทนนายสวุทิ คงแสงภักดิ)์ 
ทัง้นี ้การเลอืกตัง้กรรมการแทนผูท้ีอ่อกตามวาระดงักลา่ว ใหม้ผีลตัง้แตว่นัถัดจากวนัประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 เป็นตน้ไป สาํหรับขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งของผูท้ี่ไดรั้บการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทัง้
นยิามกรรมการอสิระของบรษัิทฯ ปรากฏตาม
อนึ่ง ระหวา่งวนัที่ 1 กนัยายน 2557 - 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และ
ระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลที่เห็นวา่
มคีณุสมบตัเิหมาะสมเพื่อรับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อ 
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การสรรหาและคัดเลอืกกรรมการไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
คา่ตอบแทนของบรษัิทฯ ซึ่งไดพ้จิารณาองคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ คณุสมบตัติามพระราชบญัญัติ
บรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 คณุวฒุทิางการศกึษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทํางานในธุรกจิ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการดําเนนิงานของบรษัิทฯ และความหลากหลายทางวชิาชพี ทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ต่อ
การประกอบกจิการและสามารถชว่ยพัฒนาบรษัิทฯ ได ้รวมถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษัิทฯ 
ในชว่งทีผ่า่นมา สําหรับกรรมการอสิระนัน้ ไดพ้จิารณาตามนยิามกรรมการอสิระที่บรษัิทฯ กําหนดขึน้
ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูล รวมทัง้ความสมัพันธท์างธรุกจิที่มนัียสําคญัที่อาจมผีล
ทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ที่ไดอ้ยา่งอสิระ  
ความเห็นของคณะกรรมการฯ
การคดัเลอืกกรรมการไดดํ้าเนนิการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบรษัิทฯ โดยผา่นการพจิารณา
กลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนของบรษัิทฯ ซึง่ไดพ้จิารณา
คณุสมบัตทิีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กจิการของกลุม่บรษัิทฯ อย่างครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้ 
จงึสมควรพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนผูท้ีอ่อกตามวาระตามทีเ่สนอดงักลา่ว 

 : 

ระเบยีบวาระที่ 7   พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
รายละเอยีด
คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทนของ
บรษัิทฯ และไดพ้จิารณากลัน่กรองอยา่งละเอยีดตามหลกัเกณฑก์ารกําหนดคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการ
ของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่เป้าหมายและผลประกอบการของบรษัิทฯ ระดบัความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
การเปรยีบเทยีบกบัระดบัที่ปฏบิตัอิยู่ในธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั  รวมทัง้การสรา้งแรงจงูใจบคุลากร
ทีม่คีณุวฒุ ิความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทีเ่หมาะสมและเอือ้ประโยชนต์อ่ความสําเร็จ
ในการประกอบกจิการของบรษัิทฯ แลว้ จงึเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัตกํิาหนด
คา่ตอบแทนกรรมการตามอัตราและหลักเกณฑเ์ดมิที่ไดรั้บอนุมัตจิากที่ประชมุผูถ้อืหุน้ไวแ้ลว้ โดยเป็น
อตัราทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในกลุม่ธรุกจิประเภทและขนาดเดยีวกนั ดงันี้ 

 : 

1.   จัดสรรโบนัสประจําปี 2557 สาํหรับคณะกรรมการฯ ดงันี้    
(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  สว่นกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 
จะไดรั้บโบนัสตามสดัสว่นการเขา้ประชมุ 

(5)  ฝ่ายบรหิารทีเ่ป็นกรรมการ ใหไ้ดรั้บโบนัสในฐานะกรรมการตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ดว้ย 
ทัง้นี้ โบนัสจา่ยสาํหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ ดงักลา่ว รวมเป็นเงนิประมาณ 16.24 ลา้นบาท  

2.    กําหนดคา่ตอบแทนประจําสาํหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2558 ดงันี้ 
2.1  คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบรษัิทฯ กําหนดใหจ้่ายเป็นรายเดอืน แบง่เป็น 

สว่นทีจ่า่ยคงทีร่อ้ยละ 75 และสว่นทีจ่่ายเมือ่เขา้ร่วมการประชมุรอ้ยละ 25 โดยประธาน
กรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 50,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอตัรา 40,000 บาท 

2.2  คา่ตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการชดุย่อย กําหนดใหจ้่ายเป็นรายครัง้เมือ่เขา้ร่วมการ
ประชุม โดยประธานกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการใหไ้ดรั้บในอัตรา 



6 
 

24,000 บาท ทัง้นี้ คณะกรรมการชดุย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
กลั่นกรองการลงทนุ และคณะกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม มหีนา้ที่
ทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 
หนา้ 58 - 61 และ 67 - 69 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ไดม้ีการ
ดําเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรษัิทฯ ตามลําดบั ซึง่ไดพ้จิารณาตามนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทฯ 
และเทยีบเคยีงกับบรษัิทในธุรกจิประเภทและขนาดเดยีวกัน ตลอดจนคํานึงถงึความเหมาะสมตา่งๆ 
อย่างครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้จงึสมควรพจิารณาอนุมัตกํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอดังกลา่ว 
โดยจะถอืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 : 

ระเบยีบวาระที่ 8
ระหวา่งวันที่ 1 กันยายน 2557 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่ง

เพื่อคณะกรรมการฯ พจิารณาบรรจใุนระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คราวนี้ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่อง 

   พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่ว โดยบรษัิทฯ จะเริ่มเปิด
ใหล้งทะเบยีนเขา้รว่มประชมุตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ของวนัประชมุเป็นตน้ไป ทัง้นี้ คณะกรรมการฯ ไดม้มีตใิหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ชี ือ่
อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้และจํานวนหุน้ที่ถอือยู่  ณ วนัองัคารที่ 10 มนีาคม 2558 เป็นผูม้สีทิธเิขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และมสีทิธรัิบเงนิปันผลตามมตทิีป่ระชมุคราวนี้ โดยบรษัิทฯ จะรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 
แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวนัพุธที่ 11 มนีาคม 2558 

ในกรณที ี่ผูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอื่นใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงในที่ประชมุดงักลา่วแทน 
โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 5 พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบ
ตามที่กําหนดในสิง่ที่สง่มาดว้ย 6 และโปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะไปยังบรษัิทฯ ลว่งหนา้กอ่นวันประชมุ (ซึ่ งบรษัิทฯ ไดจั้ด
ซองบรกิารไปรษณียธ์ุรกจิตอบรับมาเพือ่อํานวยความสะดวกดว้ยแลว้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 12) หรอืนําไปแสดงแกเ่จา้หนา้ที ่  
ณ จุดตรวจเอกสารกอ่นเริ่มการประชมุในวนัประชมุเพือ่ความเรยีบรอ้ยในการเตรยีมการประชมุ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดกํ้าหนด
รายชื่อกรรมการอสิระและกรรมการผูจั้ดการใหญเ่พื่อผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกมอบฉันทะได ้โดยไดแ้สดงขอ้มูลชือ่ อายุ ที่อยู่ 
และการม/ีไมม่สีว่นไดเ้สยี ในระเบยีบวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คราวนีต้ามสิง่ที่สง่มาดว้ย 7

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ บรษัิทฯ ไดจั้ดทําแบบฟอรม์ลงทะเบยีน
เขา้ร่วมการประชมุตาม

 แลว้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8

สาํหรับผูถ้อืหุน้ที่ประสงคจ์ะสอบถามหรอืขอขอ้มลูเพิ่มเตมิในเรื่องที่ไดบ้รรจไุวใ้นระเบยีบวาระการประชมุ
ขา้งตน้ และ/หรือเสนอแนะขอ้คดิเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษัิทฯ สามารถส่งคําถามและ/หรือ
ขอ้คดิเห็นเป็นการล่วงหนา้มายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอเิล็กทรอนิกสท์ี ่

  ซึ่งมบีารโ์คด้บรรจรุายละเอยีดเฉพาะของผูถ้อืหุน้แตล่ะราย  จงึขอความกรุณา
จากผูเ้ขา้ประชมุทัง้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุดว้ยตนเองและผูท้ีรั่บมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วม
การประชมุดงักลา่วมาแสดงที่จดุลงทะเบยีนดว้ย  

CS@ratch.co.th หรือตดิต่อ
เลขานุการบรษัิทตามทีอ่ยูข่า้งทา้ยนี ้เพื่อบรษัิทฯ จะไดช้ี้แจงหรอืใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิในที่ประชมุตอ่ไป  

ในการประชมุครัง้นี้บรษัิทฯ ของดแจกของชําร่วยแกผู่ถ้อืหุน้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10

 

 ทัง้นี้ เพื่อ
เป็นการสนับสนุนนโยบายของสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ทีร่ณรงคใ์หบ้รษัิทจดทะเบยีนยกเลกิการแจกของชําร่วย 
เนื่องจากตอ้งการใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ประชมุโดยมุ่งเนน้การรับรูผ้ลการดําเนนิงาน และธรรมาภบิาลของบรษัิทฯ รวมทัง้
ไดม้โีอกาสพบปะ ซกัถาม และแสดงความคดิเห็นในการประชมุเป็นสาํคญั 

ขอแสดงความนับถอื 
โดยคําสัง่คณะกรรมการบรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

 

 
 

(นายพงษ์ดษิฐ พจนา) 
กรรมการผูจั้ดการใหญ ่

 
 

 

 

สาํนักงานเลขานุการบรษัิท 
โทรศพัท ์ 0 2794 9510 
โทรสาร 0 2794 9888 ตอ่ 9510 
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