ทะเบียนเลขที่ 0107543000031
RH 083/2561
13 มีนาคม 2561
เรือ
่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2561

เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2560 เมือ
่ วันที่ 5 เมษายน 2560
2. ซีดรี อมบรรจุข ้อมูลรายงานประจําปี 2560 และรายงานความยั่งยืนประจําปี 2560
3. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข ้าร่วมการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2561
(โปรดนํามาแสดงในว ันประชุมเพือ
่ ความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
่ เป็ นกรรมการ
4. ประวัตย
ิ อ
่ และข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องของผู ้ได ้รับการเสนอชือ
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
5. ตารางเปรียบเทียบการแก ้ไขข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 29 (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
่ วข ้องกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
6. ข ้อบังคับบริษัทฯ ทีเ่ กีย
7. หนังสือมอบฉั นทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนํ าให ้ใช ้แบบ ข.)
8. หลักฐานประกอบการเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น วิธก
ี ารมอบฉั นทะ
การลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
9. กรรมการอิสระและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ทบ
ี่ ริษัทฯ เสนอเป็ นผู ้รับมอบฉั นทะ
10. แบบแจ ้งความจํานงขอรับรายงานประจําปี 2560 และ/หรือ รายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2560
ทีจ
่ ัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม
11. แผนทีแ
่ สดงสถานทีป
่ ระชุม
12. ซองบริการไปรษณียธ
์ รุ กิจตอบรับ

ด ้วยคณะกรรมการของบริษั ท ผลิตไฟฟ้ าราชบุร ีโฮลดิง้ จํ ากั ด (มหาชน) (“บริษั ทฯ”) มีมติให ้จั ด
้ 23
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2561 ในวันพฤหัสบดีท ี่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องเวิลด์บอลรูม ชัน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 เพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2560 เมือ
่ ว ันที่ 5 เมษายน 2560
รายละเอียด :
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2560 ได ้จัดขึน
้ เมือ
่ วันที่ 5 เมษายน 2560 ซึง่ บริษัทฯ ได ้จัดทํา
และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) แล ้ว และได ้จัดส่งสําเนา
มาพร ้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนีต
้ ามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
การบัน ทึกรายงานการประชุม มีค วามถูก ต ้องและครบถ ้วน ผู ้ถือ หุ ้นจึงสมควรรั บ รองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2

ร ับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการฯ เกีย
่ วก ับกิจการของบริษ ัทฯ ในรอบปี ทีผ
่ า่ นมา
และกิจการทีจ
่ ะกระทําต่อไปในภายหน้า
รายละเอียด :
ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษั ทฯ และบริษั ทย่ อย ในปี 2560 ซึง่ เป็ นปี ที่ 17 ของ
การดําเนินกิจการมีกําไรเป็ นจํานวน 6,106.70 ล ้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้นเท่ากับ 4.21 บาท โดย
เมือ
่ เดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2560 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 1.15 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 1,667.50 ล ้านบาท
้ 7,379.13 เมกะวัตต์ (ในจํ านวนนี้มโี ครงการทีอ
่ ยู่ระหว่าง
ปั จจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวมทัง้ สิน
การก่อสร ้างและพัฒนา จํ านวน 883.62 เมกะวัตต์) โดยเป็ นกํ าลังการผลิตจากโรงไฟฟ้ าทั ง้ ของ
บริษัทย่อยและจากการลงทุนทีบ
่ ริษัทฯ ได ้เข ้าร่วมทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
่ หลัก
การดําเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงเติบโตตามกลยุทธ์ธรุ กิจทีม
่ งุ่ เน ้นการลงทุนใน 4 กลุม
้ เพลิงหลักในประเทศ โรงไฟฟ้ าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ โครงการใน
คือ โรงไฟฟ้ าเชือ
ต่างประเทศ และกลุม
่ ธุรกิจเกีย
่ วเนือ
่ ง ภายใต ้การลงทุนผ่าน 3 บริษัทย่อย ได ้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้ า
่ แนล คอร์ปอเรชัน
่ จํากัด
ราชบุร ี จํากัด บริษัท ราชบุรพ
ี ลังงาน จํากัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชัน
ซึง่ เป็ นรูปแบบการลงทุนทีม
่ ค
ี วามยืดหยุ่นทัง้ การลงทุนทางตรงในโครงการ การพัฒนาโครงการ
้ กิจการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ การลงทุนในกิจการไฟฟ้ า
ใหม่ การร่วมลงทุน การซือ
ผ่า นตลาดหลักทรั พย์ล าวอีกด ้วย ทํ า ให ้กิจการสามารถเติบ โตและขยายกํ า ลัง การผลิตได ้อย่า ง
มั่ น คงต่ อ เนื่ อ งและแข็ ง แกร่ ง ท่ า มกลางข ้อจํ า กั ด และการแข่ ง ขั น ที่รุ น แรงมากขึน
้ เพื่อ สร า้ ง
้ นํ าที่มุ่งเน น
มูล ค่า เพิม
่ ตามแผนกลยุท ธ์ใ ห ้บรรลุเ ป้ าหมายในการเป็ นบริษั ทพลั งงานครบวงจรชัน
้
การสร ้างมูลค่าในภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิก

1

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได ้ดําเนินงานโครงการต่างๆ โดยมีความก ้าวหน ้าดังนี้
มีนาคม 2560

เข ้าร่วมทุนในโครงการรถไฟฟ้ าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุร)ี และสายสีเหลือง
(ช่วงลาดพร ้าว-สําโรง) โดยถือหุ ้นในสัดส่วนร ้อยละ 10 และมีกําหนดแล ้วเสร็ จ
ในปี 2563

เมษายน 2560

เข ้าร่วมลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อนร่วม RIAU ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยถือหุ ้นในสัดส่วนร ้อยละ 49 และมีกําหนดแล ้วเสร็จในปี 2564

พฤษภาคม 2560 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํ ากัด บรรลุข ้อตกลงและลงนามสัญญา
ทางการเงินเพือ
่ การก่อสร ้างโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville
ในประเทศออสเตรเลีย และมีกําหนดแล ้วเสร็จในปี 2561
มิถน
ุ ายน 2560

้ ลิต ไฟฟ้ ารายเล็ ก เบิก ไพร
ลงนามสั ญ ญาเงิน กู ข
้ องโครงการโรงไฟฟ้ าผู ผ
โคเจนเนอเรชั่น ซึง่ บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุร ี จํ ากัด ถือหุ ้นในสัดส่วนร ้อยละ 35
กําหนดแล ้วเสร็จในปี 2562

ตุลาคม 2560

บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํ ากัด บรรลุข ้อตกลงและลงนามสัญญา
่ งยนต์ดเี ซล
เสริมการให ้บริการกู ้คืนระบบเพือ
่ เริม
่ การติดตัง้ ชุดกําเนิดไฟฟ้ าเครือ
เพือ
่ กู ้คืนระบบ (Black Start) ทีโ่ รงไฟฟ้ า Kemerton ประเทศออสเตรเลีย
โดยมีกําหนดแล ้วเสร็จในปี 2561

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการทีอ
่ ยูร่ ะหว่างก่อสร ้างและพัฒนาอืน
่ ๆ ได ้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม
Mount Emerald ในประเทศออสเตรเลีย โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้ าเซเปี ยน-เซนํ้ าน ้อยในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึง่ จะมีกําหนดแล ้วเสร็จในปี 2561 2562 และ 2564 ตามลําดับ
ในด ้านการลงทุนธุรกิจประเภทโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทนในประเทศ บริษัทฯ มีเป้ าหมายทีจ
่ ะ
ขยายกําลังการผลิตไฟฟ้ าด ้วยพลังงานทดแทนเพือ
่ เป็ นการตอบสนองนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานทดแทนของภาครัฐ กอปรกับเจตนารมณ์ด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศโลกเพือ
่ ลด
ของบริษัทฯ ทีต
่ ้องการมีสว่ นร่วมในการแก ้ไขปั ญหาการเปลีย
ผลกระทบจากภาวะโลกร ้อน โดยมุง่ เน ้นทีพ
่ ลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล
ในส่วนของธุรกิจเกีย
่ วเนื่องและธุรกิจอืน
่ บริษัทฯ แสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเกีย
่ วเนื่องและ
ธุรกิจอืน
่ เพือ
่ เสริมสร ้างศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจต่อกลุม
่ บริษัทฯ โดยได ้มีการลงทุนในธุรกิจ
ให ้บริการงานเดินเครื่องและบํ ารุงรั กษา ธุรกิจซ่อมบํ ารุงอุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้ า ธุรกิจจั ดหา
้ เพลิง ธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ และธุรกิจให ้บริการรถไฟฟ้ า
เชือ
ในด า้ นการบริห ารสิน ทรั พ ย์ บริษั ทฯ ได ใ้ ห ค
้ วามสํ า คั ญ กั บ การดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของเครือ
่ งจักรอุปกรณ์โรงไฟฟ้ าให ้สามารถเดินเครือ
่ งอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพือ
่ รักษา
้ ขายไฟฟ้ า และควบคุมต ้นทุนค่าเชือ
้ เพลิง
ความพร ้อมจ่ ายกระแสไฟฟ้ าให ้เป็ นไปตามสัญญาซือ
การผลิต การใช ้ประโยชน์รว่ มกันของอุปกรณ์โรงไฟฟ้ าในกลุม
่ บริษัทฯ โดยโรงไฟฟ้ าหลักของบริษัทฯ
้ ทีท
่ างภาคตะวันตกของประเทศ และเสริมสร ้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้ าผ่านระบบ
ตัง้ อยู่ในเขตพืน
ส่งของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ในด ้านการบริหารการเงิน บริษั ทฯ มุ่งเน น
้ ความเพียงพอของเงินทุ นและการบริหารสภาพคล่อง
เพือ
่ รองรับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุม
่ บริษัทฯ รวมทัง้ ให ้ความสําคัญกับการบริหารต ้นทุน
่ ํ าคัญให ้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยสิง่ หนึ่งที่
ทางการเงิน และการดํ ารงอัตราส่วนทางการเงินทีส
สะท อ
้ นให เ้ ห็ นถึ ง สถานะการเงิ น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง และการลงทุ น ที่ ร อบคอบและระมั ด ระวั ง ได แ
้ ก่
การประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จํากัด ทีร่ ะดับ "AAA"
ด ้วยแนวโน ้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที"่ การคงอันดับเครดิตองค์กรทีร่ ะดับ "AAA" ซึง่ เป็ นอันดับ
เครดิตองค์กรสูงสุด สะท ้อนถึงสถานะผู ้นํ าของบริษัทฯ ในการเป็ นผู ้ผลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของ
้ ไฟฟ้ าที่ม ีความน่ าเชือ
่ ถือ
ประเทศ มีกระแสเงินสดที่แน่ นอนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้ าต่างๆ มีผู ้ซือ
ทางการเงิน รวมถึงการมีความสัมพันธ์ทแ
ี่ ข็งแกร่งกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้
แนวโน ้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที"่ ยังคงสะท ้อนถึงความคาดหมายว่าบริษัทฯ จะได ้รับกระแสเงิน
ั ญาซือ
้ ขายไฟฟ้ าระยะยาวและคาดว่าบริษัทฯ จะมีอต
สดทีแ
่ น่นอนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้ าทีม
่ ส
ี ญ
ั ราส่วน
เงินกู ้รวมต่อโครงสร ้างเงินทุนของบริษัทฯ อยู่ในระดับเหมาะสมเมือ
่ พิจารณาจากแผนการเติบโตและการ
ลงทุนโดยภาพรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได ้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรโดย บริษัท S&P
Global Ratings และบริษัท Moody's Investors Service ทีร่ ะดับ "BBB+" และ "Baa1" ตามลําดับ
่ ถือเทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศ และสะท ้อนการเป็ นผู ้นํ าใน
ซึง่ ถือเป็ นเครดิตความน่ าเชือ
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าทีม
่ ฐ
ี านะทางการเงินทีแ
่ ข็งแกร่ง และเป็ นทีย
่ อมรับในระดับสากล
่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให ้เกิดผลกระทบกับ
ในด ้านการบริหารองค์กร ด ้วยพลวัตของโลกทีเ่ ปลีย
สภาพแวดล ้อมทางการแข่งขันในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด ้านบุคลากร โดยบริษัทฯ ตระหนักและ
ให ้ความสํ าคัญ ต่อการบริห ารจั ดการภายในองค์กรอย่างมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล ก ้าวทัน
ความเปลีย
่ นแปลงโครงสร ้างการลงทุน และอิท ธิพ ลของเทคโนโลยีท ี่เ ปลีย
่ นผ่า นอย่า งรวดเร็ ว
่ ความเข ้มข ้นในการพิจารณาองค์ประกอบ
(Disruptive Technology) โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได ้เพิม
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ต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องอย่างรอบด ้าน ทัง้ มิตด
ิ ้านเศรษฐกิจ มิตด
ิ ้านสังคม และมิตด
ิ ้านสิง่ แวดล ้อม เพือ
่
นํ ามากําหนดนโยบายและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานบริหารองค์กรให ้มีความสอดคล ้อง
และสามารถรองรั บกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน
้ ได ้อย่างทั นท่วงที และเป็ นไปตามยุทธศาสตร์
่ ารเป็ นองค์กรทีม
่ ส
ี มรรถนะสูง (High
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น การพัฒนาองค์กรไปสูก
Performance Organization : HPO) การจัดทําระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสายอาชีพ (Career
Development and Career Path Roadmap) การสรรหาผู ้สืบทอดตําแหน่งผู ้บริหารระดับสูง ผู ้บริหาร
และกรรมการบริษัทในเครือ เป็ นต ้น
ี ย่าง
ในส่วนของการกํ ากับดูแลกิจการที่ด ี บริษั ทฯ ยั งคงยึดมั่ นบนหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ด อ
ต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงการสร ้างคุณค่าให ้แก่กจ
ิ การอย่างยั่งยืน ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
่ สัตย์ โปร่งใส และปฏิบัตต
ต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ซือ
ิ อ
่ ผู ้มีสว่ นได ้เสีย
ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียม โดยสะท ้อนให ้เห็นได ้จากการประกาศผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Report) ตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจําปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) โดยความ
ร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษั ทไทย ซึง่ บริษั ทฯ ได ้รั บการประเมินทีร่ ะดับ
"ดีเลิศ" มีคะแนนเฉลีย
่ โดยรวมเท่ากับร ้อยละ 93 ซึง่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย
่ ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
้ รวม 620 บริษัท และได ้รับรางวัล
ทีร่ ้อยละ 80 จากจํานวนบริษัทจดทะเบียนทีเ่ ข ้าร่วมโครงการฯ ทัง้ สิน
รายงานความยั่งยืนดีเด่นประจําปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) และต่อเนือ
่ งเป็ นปี ที่ 5
จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยั งคงสานต่ อกิจกรรมด ้านการดู แลสั งคมและสิง่ แวดล ้อม บริษั ทฯ ยั งคงให ้
ความสํ าคัญและดํ าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกมิต ผ
ิ ่ านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ
คนรั กษ์ ป่ า ป่ ารั กชุมชน โครงการศึกษาการกั กเก็ บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพใน
ป่ าชุมชนอย่ างมีส่วนร่ วม โครงการพลั งงานชุมชน โครงการ@CareLineเครือข่ายปั นสุข โครงการ
สุขสูงวั ย สร ้างไทยแข็ งแรง โครงการภุมรีพลั งสตรี...พลั งรั กษ์ ส งิ่ แวดล ้อม และกิจกรรมพนั กงาน
จิตอาสา เป็ นต ้น ซึง่ โครงการต่างๆ เหล่านีค
้ รอบคลุมตัง้ แต่การอนุรักษ์ พลังงาน การใช ้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ การสนั บสนุ นส่งเสริมป่ าชุมชนเพือ
่ รักษาแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทาง
ธรรมชาติและลดภาวะโลกร ้อน การส่งเสริมคุณภาพชีวต
ิ ผู ้สูงวัย และการสร ้างความตระหนั กรู ้เกีย
่ วกับ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่เยาวชน รวมถึงการปลูกฝั งให ้พนั กงานมีจต
ิ สํานึกการแบ่งปั นและ
การทํางานสาธารณประโยชน์เพือ
่ ตอบแทนสังคม
บริษัทฯ ได ้จัดส่งซีดรี อมบรรจุข ้อมูลรายงานประจําปี 2560 และ รายงานความยั่งยืนประจําปี 2560 ให ้แก่
ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 2 หากผู ้ถือหุ ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงาน
ประจํ า ปี 2560 และ/หรือ รายงานความยั่ ง ยืน ประจํ า ปี 2560 ที่จั ด พิม พ์เ ป็ นรู ป เล่ ม โปรดกรอก
รายละเอีย ดในแบบแจ ้งความจํ านงตามสิง่ ที่ส่งมาด ้วย 10 ใส่ซองบริการไปรษณี ย ์ธุรกิจตอบรั บ
่ มายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9515 - 9517
ตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 12 หรือส่งทางโทรสารทีห
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
คณะกรรมการฯ เสนอผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ รับทราบรายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการฯ เกีย
่ วกับกิจการของ
บริษัทฯ ในรอบปี ทีผ
่ ่านมาและกิจการทีจ
่ ะกระทํ าต่อไปในภายหน ้าดังกล่าว โดยระเบียบวาระนี้ไม่ม ี
การออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 3

ี ําไรขาดทุนประจําปี
พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและบ ัญชก
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2560
สน
รายละเอียด :
้ สุด ณ วัน ที่ 31
คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงิน และบัญ ชีกํ า ไรขาดทุนประจํ า ปี สิน
ธันวาคม 2560 ซึง่ ได ้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนายไวโรจน์ จินดามณีพท
ิ ักษ์ ผู ้สอบบัญชี
รับอนุ ญาต เลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํ ากัด ซึง่ เป็ นผู ้สอบบัญชีของ
บริษัท ฯ และได ้รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล ้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
ผู ้ถือหุ ้นสมควรพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี 2560 ซึง่ ได ้ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองจากผู ้สอบบัญชีอส
ิ ระและได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการฯ แล ้ว ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรประจําปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียด :
คณะกรรมการฯ ได ้พิจารณาตามบทบัญญั ต แ
ิ ห่งพระราชบัญญั ต บ
ิ ริษั ทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 116 และข ้อบั งคั บบริษั ทฯ ข ้อ 43 ที่กํ า หนดให ้ บริษั ทฯ ต ้องจั ด สรรกํ า ไรสุท ธิประจํ า ปี
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ส่วนหนึ่งไว ้เป็ นทุนสํ ารองไม่น อ้ ยกว่าร ้อยละ 5 ของกํ าไรประจํ าปี หั กด ้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับ
นโยบายในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั ง้ ที่ 5/2550
เมือ
่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กําหนดจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 ของกําไรตามงบ
การเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอืน
่ ๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวจะต ้องขึน
้ อยูก
่ บ
ั กระแสเงินสดของบริษัทฯ ด ้วย โดยทีผ
่ ลการดําเนินงานประจําปี 2560
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรเป็ นจํานวน 6,106.70 ล ้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้นเท่ากับ 4.21บาท
และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ
่ ะจ่ายเงินปั นผลได ้ รวมทัง้ บริษัทฯ ได ้พิจารณาถึงเงินลงทุน
ในโครงการต่างๆ แล ้ว จึงเห็นสมควรเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มัต ก
ิ ารจั ดสรรกํ าไร
ประจําปี 2560 และการจ่ายเงินปั นผลประจํ าปี สําหรับผลการดําเนินงานตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2560
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
1.

ทุ น สํ า รองตามกฎหมาย : ไม่ จั ด สรรทุ น สํ า รองตามกฎหมายเพิ่ม เติม เนื่ อ งจากบริษั ทฯ
ได ้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็ นจํ านวน 1,450 ล ้านบาท ซึง่ เท่ากับร ้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล ้วตัง้ แต่ปี 2549

2.

เงินปั นผลแก่ผู ้ถือหุ ้น : จ่ายเงินปั นผลประจํ าปี สําหรับผลการดําเนินงานตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม
2560 ถึงวั นที่ 31 ธั นวาคม 2560 ในอั ตราหุ ้นละ 2.40 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ ายทั ้งสิ้น
จํานวน 3,480 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 56.99 ของกําไรตามงบการเงินรวม และเมือ
่ หักเงินปั นผล
ระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 1.15 บาท ซึง่ คิดเป็ น
เงินปั นผลจ่ายจํานวน 1,667.50 ล ้านบาท ทีไ่ ด ้จ่ายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นแล ้วเมือ
่ วันที่ 20 กันยายน 2560
จะคงเหลือเงินปั นผลทีจ
่ ะจ่ายสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 1.25
บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํ านวน 1,812.50 ล ้านบาท ทัง้ นี้ ข ้อมูลการจ่ายเงินปั นผลเปรียบเทียบ
กับปี ทผ
ี่ า่ นมา สรุปดังนี้
กําไร
จํานวนหุ ้น
เงินปั นผลจ่าย
้
เงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน
อัตราเงินปั นผลต่อกําไร

(ล ้านบาท)
(ล ้านหุ ้น)
(บาทต่อหุ ้น)
(ล ้านบาท)

ปี 2560

ปี 2559

6,106.70
1,450
2.40
3,480
56.99%

6,165.72
1,450
2.35
3,408
55.27%

เงินปั นผลทีจ
่ ่ายในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ ้นในงวดนี้ จะจ่ายจากกําไรสะสมส่วนทีเ่ สียภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
ในอัต ราร ้อยละ 20 ซึง่ ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นบุค คลธรรมดาสามารถนํ าไปเครดิต ภาษี ได ้ทัง้ จํ านวนตาม
อัตราทีร่ ะบุข ้างต ้น
่ ผู ้ถือหุ ้นทีม
ิ ธิรับเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลัง
่ ส
ี ท
ในการนี้ บริษัทฯ กําหนดรายชือ
ของปี 2560 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (Record date) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ท ี่
20 เมษายน 2561
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
การจ่ายเงินปั นผลตามทีเ่ สนอเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีก
่ ําหนดไว ้ของบริษัทฯ และ
คณะกรรมการฯ ได ้คํ า นึงถึง ผลการดํ าเนินงานและกระแสเงิน สด ตลอดจนพิจารณาการลงทุ น
ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล ้ว ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าว โดยไม่จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิม
่ เติมเนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมายของ
้ เป็ นจํ า นวน 1,450 ล ้านบาท ซึง่ เท่ า กั บ ร ้อยละ 10 ของทุ น
บริษั ทฯ มีย อดสะสมรวมทั ง้ สิน
จดทะเบียนของบริษัทฯ แล ้ว
ทัง้ นี้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอนจนกว่าจะได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2561
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ี ละกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบ ัญช ี
พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชแ
รายละเอียด :
ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดให ้ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจํ าปี แต่ ง ตั ้ง ผู ส
้ อบบั ญ ชีแ ละกํ า หนดจํ านวนเงิน ค่ า สอบบั ญ ชีข องบริ ษั ททุ ก ปี นั ้ น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได ้ให ้ความเห็นชอบให ้จ ้าง บริษัท เคพีเอ็ มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํ า กัด
ซึง่ เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจํ าปี 2560 เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษั ทย่อ ย ประจํ า ปี 2561 ทั ง้ นี้ บริษั ท เคพีเ อ็ ม จี ภูม ไิ ชย สอบบัญ ชี จํ า กัด มีผ ลงานด ้านการ
ตรวจสอบ การจัดทํารายงาน และการประสานงานในปี ทผ
ี่ า่ นมาอยูใ่ นระดับทีน
่ ่าพอใจ รวมทัง้ ผู ้สอบ
บัญชีและทีมงานมีความเข ้าใจในภาระหน ้าทีใ่ นฐานะผู ้สอบบัญชีอส
ิ ระ มีความละเอียดรอบคอบในการ
สอบทาน ตรวจสอบ และมีการเสนอแนะข ้อพึงปฏิบัตเิ พือ
่ ให ้ระบบการควบคุมภายในและแนวทาง
ปฏิบัตด
ิ ้านบัญชีเป็ นไปโดยถูกต ้องตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไป นอกจากนี้ ผู ้สอบบัญชี
และทีม งานยั ง ได ้มีก ารประชุม ร่ว มกับ ผู ้บริห ารและหน่ ว ยงานบัญ ชีข องบริษั ทฯ และบริษั ทย่อ ย
้ จงผลการสอบทานการตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํ า
ตลอดจนเข ้าชีแ
ทุกไตรมาส
4

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ ้างบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด และแต่งตัง้ นายไวโรจน์ จินดามณีพท
ิ ักษ์ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
3565) หรือ นายเจริญ ผู ้สัมฤทธิเ์ ลิศ (ผู ้สอบบัญ ชีรั บ อนุ ญ าต เลขที่ 4068) หรือ นายวัย วัฒ น์
กอสมานชัยกิจ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333) เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจํ าปี 2561
โดยให ้คนใดคนหนึง่ เป็ นผู ้ทํ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
ในกรณี ท ี่ผู ้สอบบัญ ชีรั บ อนุ ญ าตดั ง กล่า วข ้างต ้นไม่ส ามารถปฏิบั ต งิ านได ้ ให ้บริษั ท เคพีเ อ็ ม จี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตอืน
่ ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี
จํ า กั ด ที่ไ ด ้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริษั ทฯ มาปฏิบั ต งิ านแทนได ้ และกํ า หนด
ค่า ธรรมเนี ย มในการสอบบั ญ ชีข องบริษั ทฯ ประจํ า ปี 2561 เป็ นเงิน จํ า นวน 1,080,000 บาท
(ไม่รวมค่าใช ้จ่าย Out-of-Pocket จํานวนเงินตามจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท) ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวเพิม
่ ขึน
้ จากปี 2560 จํานวน 230,000 บาท
ผู ้สอบบัญชีดังกล่าวได ้รับการแต่งตัง้ เป็ นผู ้สอบบัญชีประจํ าปี 2561 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
่
ได ้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุร ี จํากัด บริษัท ราชบุรพ
ี ลังงาน จํากัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชัน
่ จํ ากัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วส
แนล คอร์ปอเรชัน
ิ จํ ากัด บริษัท ราชบุร ี อัลลายแอนซ์ จํ ากัด บริษัท
ราช โอแอนด์เอ็ม จํากัด บริษัท อาร์อโี ซลาร์ 1 จํากัด บริษัท ซีเอ็นไบโอแมส จํากัด บริษัท บีพไี บ
โอแมส จํากัด และบริษัท แอลพีไบโอแมส จํากัด โดยมีคา่ ธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจําปี 2561
ทีจ
่ ะได ้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีทจ
ี่ ะได ้รับจากบริษัทย่อยดังกล่าว รวมเป็ น
้ จํานวน 2,570,000 บาท (ไม่รวมค่าใช ้จ่าย Out-of-pocket จํานวนไม่เกิน 103,000 บาท)
เงินทัง้ สิน
ทัง้ นี้ ผู ้สอบบัญชีดังกล่า วจะเป็ นผู ้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และ
บริษัท ย่อยเป็ นปี ทีส
่ อง ซึง่ เป็ นไปตามข ้อกํ า หนดของคณะกรรมการกํ า กับหลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ทีก
่ ําหนดให ้บริษัทจดทะเบียนต ้องมีการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชี (Auditor Rotation)
หากผู ้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัตห
ิ น ้าทีส
่ อบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนมาแล ้วห ้ารอบปี บัญชีตด
ิ ต่อกัน บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีราย
ใหม่ทส
ี่ งั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู ้สอบบัญชีรายเดิมก็ได ้
่ ที่เ สนอมานั ้น ไม่ม ีค วามสัม พั น ธ์ห รือ ส่ว นได ้เสีย กับ บริษั ทฯ บริษั ทย่อ ย
ผู ้สอบบั ญ ชีต ามรายชือ
ผู ้บริห าร ผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ หรือ ผู ้ที่เ กีย
่ วข ้องกับ บุค คลดั ง กล่า วในลั ก ษณะที่จ ะมีผ ลกระทบต่อ
่ วข ้องกับ
การปฏิบัตห
ิ น ้าทีอ
่ ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได ้มีการจ ้างกิจการทีเ่ กีย
สํานักงานสอบบัญชีทผ
ี่ ู ้สอบบัญชีสงั กัดเป็ นทีป
่ รึกษาในปี 2560 เพือ
่ วัตถุประสงค์เฉพาะ ซึง่ บริษัทฯ
ได ้บันทึกเป็ นค่าใช ้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปี เป็ นจํ านวน 8,553,000 บาท ทัง้ นี้ การจ ้างกิจการที่
เกีย
่ วข ้องกับสํานักงานสอบบัญชีทผ
ี่ ู ้สอบบัญชีสงั กัดในการเป็ นทีป
่ รึกษานั น
้ ไม่กอ
่ ให ้เกิดการขัดกัน
ในด ้านผลประโยชน์ (Conflict of interest) และไม่มก
ี ารตรวจสอบงานของตัวเองซึง่ จะไม่ทําให ้
ผู ้สอบบัญชีขาดความเป็ นอิสระและขาดความเป็ นกลางในการปฏิบต
ั งิ านสอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
การคัดเลือกผู ้สอบบัญชีและการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได ้ผ่านการพิจารณา
กลั่ น กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล ้ว โดยได ้มีก ารพิจ ารณาอย่า ง
รอบคอบเกีย
่ วกับความรู ้ความสามารถของทีมผู ้สอบบัญ ชี ผลการปฏิบัต งิ านทีผ
่ ่านมา ภาระและ
ปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี รวมทัง้ การปฏิบัตท
ิ ส
ี่ อดคล ้อง
กับข ้อกําหนดในการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
ตามทีเ่ สนอดังกล่าว
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พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
รายละเอียด :
คณะกรรมการฯ ได ้พิจารณาข ้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
ของบริษั ทฯ และได ้พิจ ารณากลั่ น กรองอย่า งละเอีย ดตามหลั ก เกณฑ์ก ารกํ า หนดค่า ตอบแทน
สําหรับกรรมการของบริษัทฯ และระดับความรับผิดชอบทีไ่ ด ้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับ
ทีป
่ ฏิบัต อ
ิ ยู่ในธุร กิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทัง้ การสร ้างแรงจูงใจต่อบุค ลากรทีม
่ ค
ี ุณวุฒ ิ
ความรู ้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทเี่ หมาะสมทีส
่ ามารถเอือ
้ ประโยชน์ตอ
่ ความสําเร็จใน
การประกอบกิจการของบริษัทฯ แล ้ว จึงเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาอนุมัตก
ิ ําหนด
ค่ า ตอบแทนกรรมการในอั ต ราและหลั ก เกณฑ์เ ช่น เดีย วกั บ ปี ก่อ นที่ไ ด ้รั บ อนุ มั ต จ
ิ ากที่ป ระชุม
ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว โดยเป็ นอัตราทีเ่ ปรียบเทียบได ้กับระดับทีป
่ ฏิบัตอ
ิ ยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทและขนาด
เดียวกัน ดังนี้
1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2560 สําหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้
(1) กรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท
(2) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัส 1,500,000 บาท
(3) ช่วงเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อยมากกว่า
หนึง่ บริษัท ให ้ได ้รับโบนัสจากบริษัททีจ
่ ัดสรรโบนัสมากกว่าสําหรับระยะเวลานัน
้
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(4) โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให ้จัดสรรตามระยะเวลาทีด
่ ํารงตําแหน่ง และตามการเข ้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการทีเ่ ข ้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร ้อยละ 75
ขึน
้ ไป จะได ้รั บโบนั สเต็มจํ านวนตามทีบ
่ ริษัทฯ กําหนดสํ าหรั บการจัดสรรโบนั สคราวนั น
้ ๆ
ส่วนกรรมการทีเ่ ข ้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น ้อยกว่าร ้อยละ 75 จะได ้รับโบนั ส
ตามสัดส่วนการเข ้าประชุม
(5) ฝ่ ายบริหารทีเ่ ป็ นกรรมการ ให ้ได ้รับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์ข ้างต ้นด ้วย
ทัง้ นี้ โบนั สจ่ายสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็ นเงินประมาณ 15.9 ล ้านบาท หรือ
คิดเป็ นร ้อยละ 0.26 และ 0.46 ของกําไรและเงินปั นผลจ่ายให ้ผู ้ถือหุ ้นตามลําดับ
2. กํ าหนดค่าตอบแทนประจํ าสํ าหรั บคณะกรรมการบริษั ทฯ และคณะกรรมการชุดย่ อยในปี 2561
ตามอัตราและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี กอ
่ นทีไ่ ด ้รับอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นแล ้ว ดังนี้
2.1 ค่าตอบแทนประจํ า สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ กํ าหนดให ้จ่ายเป็ นรายเดือน แบ่งเป็ น
ส่วนทีจ
่ ่ายคงทีร่ ้อยละ 75 และส่วนทีจ
่ ่ายเมือ
่ เข ้าร่วมการประชุมร ้อยละ 25 โดยประธาน
กรรมการให ้ได ้รับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการให ้ได ้รับในอัตรา 40,000 บาท
2.2 ค่ าตอบแทนประจํ าสํ าหรั บคณะกรรมการชุดย่ อย กํ าหนดให ้จ่ ายเป็ นรายครั ้งเมื่อเข ้าร่ วม
การประชุม โดยประธานกรรมการให ้ได ้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการให ้ได ้รับในอัตรา
24,000 บาท ทัง้ นี้ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด ้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
่ ง คณะกรรมการกลัน
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ กรอง
การลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรั บผิดชอบต่อสังคม ซึง่ มีหน ้าที่ท ี่ได ้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2560 หน ้าที่ 125
3.

ผลประโยชน์อน
ื่ : ไม่ม ี

ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
การพิจารณากํ าหนดค่าตอบแทนสํ าหรั บคณะกรรมการบริษั ทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได ้มีการ
ดํ าเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกํ าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการฯ แล ้ว ซึง่ ได ้พิจารณาตามนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการของบริษั ทฯ และ
เทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคํ านึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่าง
ครบถ ้วน ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัตก
ิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามทีเ่ สนอ ดังกล่าว ทัง้ นี้
มติของทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นตามระเบียบวาระนี้ให ้ถือคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสองในสามของจํ านวน
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน ซึง่ เป็ นไปตามมาตรา 90 ของ
เสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมีสท
พระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
อ
่ อกตามวาระ
รายละเอียด :
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2561 มีกรรมการทีค
่ รบกําหนดต ้องออกจากตํ าแหน่ งตาม
วาระรวม 5 คน ซึง่ เท่ากับอัตราหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมดตามข ้อบังคับของบริษัทฯ
ได ้แก่
(1)

นายสุทศ
ั น์

ปั ทมสิรวิ ฒ
ั น์

ประธานกรรมการ

(2)

นายกิจจา

ศรีพัฑฒางกุระ

กรรมการ

(3)

นายสมัคร

เชาวภานันท์

กรรมการอิสระ

(4)

นางสาวประภา

ปูรณโชติ

กรรมการอิสระ

(5)

นายประพนธ์

กิตจิ ันทโรภาส

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการฯ มีม ติเ ห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการทรั พ ยากรบุค คลและกํ า หนด
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ และขอเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทน
กรรมการทีค
่ รบกําหนดต ้องออกจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี้
(1)

นายสุทัศน์
ปั ทมสิรวิ ฒ
ั น์
ประธานกรรมการ
(กลับเข ้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ )

(2)

นายกิจจา
ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการ
(กลับเข ้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ )

(3)

นายสมัคร
เชาวภานันท์
กรรมการอิสระ
(กลับเข ้าเป็ นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึง่ )

สําหรับนางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการอิสระ และนายประพนธ์ กิตจ
ิ ันทโรภาส กรรมการอิสระ
ซึง่ เป็ นกรรมการทีค
่ รบกําหนดต ้องออกจากตําแหน่งตามวาระในครัง้ นีน
้ ัน
้ ได ้แสดงความประสงค์ท ี่
่ ต่อทีป
จะไม่รับการเสนอชือ
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาแต่งตัง้ ให ้ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข ้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนได ้
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พิจารณาสรรหาบุคคลทีม
่ ค
ี ุณสมบัตแ
ิ ละไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้ามตามทีก
่ ฎหมายกํ าหนดเพือ
่ เสนอ
ต่อทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นให ้พิจารณาแต่งตัง้ นายรัตนชัย นามวงศ์ และนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์
เป็ นกรรมการอิสระแทนนางสาวประภา ปูรณโชติ และนายประพนธ์ กิตจิ ันทโรภาส ตามลําดับ
่ อกตามวาระดังกล่าว ให ้มีผลตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันประชุมสามัญ
ทัง้ นี้ การเลือกตัง้ กรรมการแทนผู ้ทีอ
่ ผู ก พั น บริษั ทฯ ยั ง คง
ผู ้ถือ หุ ้นประจํ า ปี 2561 เป็ นต ้นไป โดยกรรมการผู ้มีอํ า นาจลงลายมือ ชือ
เป็ นไปตามเดิม
การสรรหาและคั ด เลือ กกรรมการได ้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการทรั พ ยากรบุค คลและ
ิ าม
กําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึง่ ได ้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัตต
พระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒท
ิ างการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์
การทํ างานในธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพ
ทีส
่ ามารถเอือ
้ ประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได ้ รวมถึงผลการ
้ ได ้พิจารณาตามนิยาม
ปฏิบต
ั งิ านในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงทีผ
่ า่ นมา สําหรับกรรมการอิสระนัน
กรรมการอิสระทีบ
่ ริษัทฯ กําหนดขึน
้ ซึง่ สอดคล ้องกับข ้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล รวมทัง้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม
่ น
ี ัยสําคัญทีอ
่ าจมีผลทําให ้ไม่สามารถทําหน ้าทีไ่ ด ้อย่างอิสระ
่ เป็ นกรรมการ รวมทัง้ นิยามกรรมการอิสระของ
สําหรับข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องของผู ้ทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
บริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 4
ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอ
่ บุคคลเพือ
่ กรรมการ
ชือ
่ เข ้ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นรายใดเสนอชือ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
การคัดเลือกกรรมการได ้ดํ าเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ฯ โดยผ่านการ
พิจารณากลัน
่ กรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึง่ ได ้
พิจารณาคุณสมบัตท
ิ เี่ หมาะสมและเป็ นประโยชน์แก่กจ
ิ การของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ ้วนแล ้ว
ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนผู ้ทีอ
่ อกตามวาระตามทีเ่ สนอ ทัง้ นี้ กรรมการผู ้มี
่ ผูกพันบริษัทฯ ยังคงเป็ นไปตามเดิม
อํานาจลงลายมือชือ
้ กูข
้ องบริษ ัทฯ
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุม ัติการออกและเสนอขายหุน
รายละเอียด:
ตามมติทป
ี่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ประจําปี 2547 เมือ
่ วันที่ 20 เมษายน 2548 อนุมัตใิ ห ้
บริษัทฯ สามารถดําเนินการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้เป็ นเงินบาทในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล ้านบาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้ า และ/หรือ ให ้เงินกู ้แก่โครงการทีบ
่ ริษัทฯ ลงทุน
่ ่านมาของบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือภายในกิจการเพียงพอ จึงยัง
นั น
้ เนื่องจากการดําเนินงานทีผ
ไม่มก
ี ารออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ตามมติฯ ดังกล่าว
โดยทีแ
่ ผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปั จจุบน
ั ได ้ตัง้ เป้ าหมายทีจ
่ ะเพิม
่ กําลังการผลิตเป็ น 10,000 เมกะวัตต์
หรือเทียบเท่าภายในปี 2566 และคณะกรรมการฯ ได ้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดสําหรับปี 2561
พบว่า กลุม
่ บริษัทฯ มีความต ้องการใช ้เงินในการลงทุนในโครงการต่างๆ เป็ นจํ านวนมาก ดังนั น
้ เพือ
่ ให ้
บรรลุ แผนกลยุ ท ธ์ดั งกล่ า ว บริษั ทฯ จึงมี ความจํ าเป็ นต อ้ งจั ด หาเงินทุ นจากแหล่ งอื่นเพิ่มเติม
นอกเหนือจากเงินสดคงเหลือภายในกิจการ ในวงเงินประมาณ 15,000 ล ้านบาท และเมือ
่ พิจารณาสภาวะ
่ ต
ี ้นทุนตํ่า
ตลาดการเงินปั จจุบันพบว่า การจัดหาเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้จะได ้เงินทุนทีม
และมีความคล่องตัวในการดําเนินการ จึงเห็นสมควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณา ดังนี้
1.

ยกเลิกมติทป
ี่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2547 เมือ
่ วันที่ 20 เมษายน 2548 ทีไ่ ด ้อนุมัต ิ
การออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ของบริษัทฯ เป็ นเงินบาทในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล ้านบาท

2.

อนุ มัตใิ ห ้ออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 15,000 ล ้านบาท หรือสกุล
เงินอืน
่ ทีเ่ ทียบเท่า โดยมีสาระสําคัญของหุ ้นกู ้ ดังนี้
วัตถุประสงค์
: เพื่อการลงทุ นในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษั ทฯ และ/หรือ
่ เป็ นทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และ/หรือ การชําระคืนเงินกู ้ยืม
เพือ
ของบริษัทฯ
ผู ้ออกหุ ้นกู ้
: บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
ประเภทของหุ ้นกู ้

:

หุ ้นกู ้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จํ ากัดเพียงหุ ้นกู ้
ื่ ผู ้ถือ หุ ้นกู ้ไม่ระบุชอ
ื่ ผู ้ถือ หุ ้นกู ้มีประกัน หุ ้นกู ้ไม่ม ี
ชนิดระบุชอ
ประกั น หุ ้นกู ้มีผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้ หุ ้นกู ้ไม่ ม ีผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้
หุ ้นกู ้ด ้อยสิทธิ หุ ้นกู ้ไม่ด ้อยสิทธิ หุ ้นกู ้ทีม
่ ล
ี ักษณะคล ้ายทุน
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วงเงิน

:

สกุลเงิน

:

อัตราดอกเบีย
้

:

อายุของหุ ้นกู ้

:

วิธก
ี ารเสนอขาย

:

3.

หุ ้นกู ้แปลงสภาพ หุ ้นกู ้เพือ
่ การแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
และ/หรือ หุ ้นกู ้อนุ พั นธ์ ทั ง้ นี้ ขึน
้ อยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะทีอ
่ อกและเสนอขายหุ ้นกู ้ในแต่ละครัง้
วงเงินไม่เกิน 15,000 ล ้านบาท หรือสกุลเงินอืน
่ ทีเ่ ทียบเท่า
้
ถ
อน
และ/หรื
อ
ซื
อ
คื
น
หุ
้นกู
้ไม่
ว
า
่
ด ้วยกรณีใดๆ
ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารไถ่
อั น มีผ ลทํ า ให ้เงิน ต ้นคงค ้างของหุ ้นกู ้ของบริษั ทฯ ลดลง
วงเงินของหุ ้นกู ้ทีไ่ ถ่ถอนแล ้ว และ /หรือ บริษัทฯ ได ้ทําการ
้ คืนจะนํ ามานั บเป็ นวงเงินของหุ ้นกู ้ทีบ
ซือ
่ ริษัทฯ สามารถทํ า
การออกและเสนอขายได ้ (Revolving Principal)
ทัง้ นี้ ในกรณีออกหุ ้นกู ้เพือ
่ การ Refinancing (การออกหุ ้น
กู ้ใหม่เพือ
่ ชําระ และ/หรือ ทดแทนหุ ้นกู ้เดิม) มูลค่าเงินต ้นของ
หุ น
้ กู เ้ ดิมซึ่งจะถู กไถ่ ถ อนในวั นเดี ยวกั นกั บวั นที่ ออกและ
เสนอขายหุ ้นกู ้ใหม่เพือ
่ การออกหุ ้นกู ้เพื่อการ Refinancing นั น
้
จะไม่นับเป็ นส่วนหนึง่ ของมูลค่ารวมของเงินต ้นของหุ ้นกู ้ที่
ยั ง มิไ ด ้ไถ่ ถ อนในการคํ า นวณวงเงิน ของหุ ้นกู ้ที่บ ริษั ทฯ
สามารถทําการออกและเสนอขายได ้
เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ
ขึ้น อยู่ กั บ สภาวะตลาดในขณะที่ อ อกและเสนอขายหุ น
้ กู ้
ในแต่ละครัง้
ขึน
้ อยู่กับสภาวะตลาดในขณะทีอ
่ อกและเสนอขายหุ ้นกู ้ใน
แต่ล ะครั ง้ โดยสามารถกํ า หนดให ้มีก ารไถ่ถ อนก่อ นครบ
กําหนดอายุของหุ ้นกู ้หรือไม่ก็ได ้
เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศ ให แ
้ ก่
ผู ้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู ้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
ผู ้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู ้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคล
และผู ้ลงทุนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรือ กฎระเบียบอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
และมี ผ ลใช ้บั งคั บในขณะที่ อ อกและเสนอขายหุ น
้ กู ้ โดย
สามารถเสนอขายครัง้ เดียวเต็มจํานวนวงเงินหรือเสนอขายเป็ น
คราวๆ ตามความจําเป็ นในการใช ้เงินของบริษัทฯ

อนุ มัต ใิ ห ้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลทีค
่ ณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
่ วเนื่อ งกับการออกและ
เป็ นผู ้มีอํ า นาจในการดํ า เนิน การใดๆ อันจํ า เป็ นและเกีย
เสนอขายหุ ้นกู ้ดัง กล่า วเพื่อ ให ้เป็ นไปตามทีก
่ ฎหมายกํ า หนด ซึง่ รวมถึง แต่ไ ม่
จํ ากัดเพียงการพิจารณากําหนดเงือ
่ นไขและรายละเอียดอืน
่ ๆ ของหุ ้นกู ้ทีจ
่ ะออก
ในแต่ล ะครั ง้ เช่น ประเภทของหุ ้นกู ้ หลัก ประกัน จํ า นวนหุ ้นกู ้ มูล ค่า ที่ต ราไว ้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ ้นกู ้ อัตราดอกเบีย
้ สกุลเงิน ระยะเวลาเสนอขาย
วิธก
ี ารเสนอขาย วิธก
ี ารจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เงือ
่ นไขการไถ่ถอนหุ ้น
กู ้ และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ
้ ง เป็ นต น
้ การเข า้ ทํ า รั บรอง แก ไ้ ข
เปลีย
่ นแปลง และลงนามในสัญ ญาและเอกสารต่า งๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง การแต่ง ตั ง้
่ วข ้อง การขออนุ ญ าตติด ต่อ ให ้ข ้อมูล และยื่น
ทีป
่ รึกษาและบุค คลต่า งๆ ทีเ่ กีย
เอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย
่ วข ้อง และการนํ าหุ ้นกู ้ไปขึน
้ ทะเบียน
กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดตราสารหนี้อน
ื่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้อง เป็ นต ้น
และมีอํานาจในการดํ าเนินการใดๆ ตามทีจ
่ ํ าเป็ นและเกีย
่ วข ้องกับการออกหุ ้นกู ้
่ ณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มี
และให ้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลทีค
อํานาจในการแต่งตัง้ บุคคลใดๆ เป็ นผู ้รับมอบอํานาจ ผู ้แทน หรือตัวแทนของตน
เพือ
่ ดําเนินการต่างๆ ข ้างต ้น

ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
ผู ้ถือหุ ้นสมควรพิจารณาอนุมัตก
ิ ารออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ของบริษัทฯ เพือ
่ การลงทุนในโครงการ
ต่างๆ ของกลุม
่ บริษัทฯ ตามความจําเป็ นและรายละเอียดดังกล่าว
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่ อง
ทั ง้ นี้ มติข องที่ป ระชุม ผู ้ถือ หุ ้นตามระเบีย บวาระนี้ ให ้ถือ คะแนนเสีย งไม่น ้อยกว่า สามในสีข
ิ ธิอ อกเสีย งลงคะแนน ซึง่ เป็ นไปตาม
จํ า นวนเสีย งทั ง้ หมดของผู ้ถือ หุ ้นซึง่ มาประชุม และมีส ท
ข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (2) (ช)
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุม ัติการแก้ไขข้อบ ังค ับของบริษ ัทฯ ข้อ 29
รายละเอียด:
เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม
โดยคํ าสั่งหั วหน า้ คณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก ้ไขเพิม
่ เติมกฎหมาย
เพือ
่ อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีป
่ ระชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาแก ้ไขบทบัญญัตข
ิ องข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 29 ดังนี้
1. อนุ มัต แ
ิ ก ้ไขข ้อบังคับของบริษั ทฯ ข ้อ 29 เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับพระราชบัญญัต บ
ิ ริษั ทมหาชน
จํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมโดยคํ าสั่งหัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 21/2560 เรือ
่ ง การแก ้ไขเพิม
่ เติมกฎหมายเพือ
่ อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให ้
้ ทน
ยกเลิกข ้อบังคับข ้อ 29 เดิมทัง้ หมด และให ้ใช ้ข ้อความต่อไปนีแ

“ข้อ 29 คณะกรรมการต ้องจัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ ดือน
้ สุดของรอบปี บญ
นับแต่วน
ั สิน
ั ชีของบริษัท กิจการอันทีป
่ ระชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
(2) พิจารณาและอนุมัตงิ บดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ
่ อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืน
่ ๆ
การประชุมผู ้ถือหุ ้นคราวอืน
่ นอกจากทีก
่ ล่าวแล ้ว ให ้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
่ ใดก็ได ้สุดแท ้แต่จะเห็นสมควร หรือผู ้ถือหุ ้น
จะเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ
คนหนึง่ หรือหลายคนซึง่ มีหุ ้นนั บรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่าร ้อยละสิบของจํ านวนหุ ้นทีจ
่ ํ าหน่ายได ้
่ กันทําหนังสือขอให ้คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
ทัง้ หมดจะเข ้าชือ
เมื่อใดก็ไ ด ้ แต่ต ้องระบุเ รื่อ งและเหตุผ ลในการทีข
่ อให ้เรีย กประชุม ไว ้ให ้ชัด เจนในหนั ง สือ
่ บ
ิ ห ้าวันนั บ
ดังกล่าวด ้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต ้องจัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นภายในสีส
แต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับหนังสือจากผู ้ถือหุ ้น
ในกรณีทค
ี่ ณะกรรมการไม่จัดให ้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู ้ถือหุ ้น
่ กัน หรือ ผู ้ถือ หุ ้นคนอืน
ทั ง้ หลายซึง่ เข ้าชือ
่ ๆ รวมกัน ได ้จํ า นวนหุ ้นตามที่บัง คับ ไว ้นั น
้ จะเรีย ก
่ บ
ิ ห ้าวันนั บแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้
ประชุมเองก็ได ้ภายในสีส
ให ้ถือ ว่ า เป็ นการประชุม ผู ้ถือ หุ ้นที่ค ณะกรรมการเรีย กประชุม โดยบริษั ทต ้องรั บ ผิด ชอบ
ค่าใช ้จ่ายอันจําเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให ้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท ี่ปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ ้นตามวรรคสามครั ง้ ใด
่ ําหนดไว ้ในข ้อ 32 ผู ้ถือหุ ้นตามวรรค
จํานวนผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ตามทีก
สามต ้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช ้ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให ้มีการประชุมในครัง้ นัน
้ ให ้แก่บริษัท”
่ นบมาพร ้อมนี้
ทัง้ นี้ รายละเอียดของการเสนอแก ้ไขข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 29 ปรากฏตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 5 ทีแ
2. อนุมัตใิ ห ้กรรมการผู ้จัดการใหญ่ หรือบุคคลทีก
่ รรมการผู ้จัดการใหญ่มอบหมายเป็ นผู ้มีอํานาจ
ในการดําเนินการแก ้ไขและเพิม
่ เติมข ้อบังคับตามทีเ่ สนอข ้างต ้น และให ้ถ ้อยคําต่างๆ ต่อนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจํ ากัด และ/หรือ สํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ รวมทัง้ ตลาดหลักทรั พย์แ ห่ง ประเทศไทยบางประการในกรณีท จ
ี่ ํ าเป็ นเกีย
่ วกับ
เอกสารดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
ผู ้ถือ หุ ้นสมควรพิจ ารณาอนุ มั ต ก
ิ ารแก ้ไขข ้อบั ง คั บ ของบริษั ทฯ ข ้อ 29 เพื่อ ให ้สอดคล ้องกั บ
พระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมโดยคํ าสั่งหัวหน ้า
คณะรั กษาความสงบแห่ง ชาติท ี่ 21/2560 เรื่อง การแก ้ไขเพิม
่ เติม กฎหมายเพือ
่ อํ า นวยความ
สะดวกในการประกอบธุร กิจ โดยให ้ยกเลิก ข ้อบั ง คั บ ข ้อ 29 เดิม ทั ง้ หมด และให ้ใช ้ข ้อความ
ตามทีเ่ สนอดังกล่าว
่ อง
ทัง้ นี้ มติข องที่ป ระชุม ผู ้ถือ หุ ้นตามระเบีย บวาระนี้ ให ้ถือ คะแนนเสีย งไม่น ้อยกว่า สามในสีข
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน ซึง่ เป็ นไปตามมาตรา
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมีสท
ิ ริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 และข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 36 (2) (ฉ)
31 ของพระราชบัญญัตบ
ตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 6
ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
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อนึง่ ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอ
เรื่องเพือ
่ คณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นคราวนี้ ปรากฏว่าไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นรายใดเสนอ
เรือ
่ งบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
่ ให ้เข ้าประชุมและออกเสียงในทีป
่ ระชุมดังกล่าว
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอืน
่ ในหนังสือมอบฉั นทะแบบใดแบบหนึง่ ตามสิง่ ทีส
แทน โปรดกรอกข ้อความและลงลายมือชือ
่ ง่ มาด ้วย 7 พร ้อมแนบหลักฐาน
ประกอบตามทีก
่ ําหนดในสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 8 และโปรดส่งหนังสือมอบฉั นทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน ้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ
ได ้จั ดซองบริการไปรษณี ย ์ธุรกิจตอบรั บมาเพือ
่ อํ านวยความสะดวกด ้วยแล ้วตามสิง่ ที่ส่งมาด ้วย 12 หรือนํ าไปแสดงแก่
เจ ้าหน ้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริม
่ การประชุมในวันประชุมเพือ
่ ความเรียบร ้อยในการเตรียมการประชุม นอกจากนีบ
้ ริษัทฯ
่ กรรมการอิสระและกรรมการผู ้จัดการใหญ่เพือ
่
ได ้กําหนดรายชือ
่ ผู ้ถือหุ ้นสามารถเลือกมอบฉั นทะได ้ โดยได ้แสดงข ้อมูลชือ
้ ามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 9 แล ้ว
อายุ ทีอ
่ ยู่ และการมี/ไม่มส
ี ว่ นได ้เสียในระเบียบวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นคราวนีต
เพือ
่ ความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได ้จัดทํ าแบบฟอร์มลงทะเบียน
เข ้าร่วมการประชุมตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 3 ซึง่ มีบาร์โค ้ดบรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู ้ถือหุ ้นแต่ละราย จึงขอความกรุณาจาก
ผู ้เข ้าประชุมทัง้ ทีเ่ ป็ นผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าประชุมด ้วยตนเองและผู ้ทีร่ ับมอบฉั นทะ โปรดนํ าแบบฟอร์มลงทะเบียนเข ้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวมาแสดงทีจ
่ ด
ุ ลงทะเบียนด ้วย
่ ระสงค์จะสอบถามหรือขอข ้อมูลเพิม
่ เติมในเรือ
่ งทีไ่ ด ้บรรจุไว ้ในระเบียบวาระการประชุม
สําหรับผู ้ถือหุ ้นทีป
ข ้างต ้น และ/หรือ เสนอแนะข ้อคิดเห็ นอืน
่ ใดที่เป็ นประโยชน์ต่อการดํ าเนินธุรกิจของบริษั ทฯ สามารถส่งคํ าถามและ/หรือ
ข ้อคิด เห็ น เป็ นการล่ ว งหน า้ มายั ง บริษั ทฯ หรือ ส่ง เป็ นจดหมายอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ท ี่ CS@ratch.co.th หรือ ติด ต่ อ
้ จงหรือให ้ข ้อมูลเพิม
เลขานุการบริษัทตามทีอ
่ ยูข
่ ้างท ้ายนี้ เพือ
่ บริษัทฯ จะได ้ชีแ
่ เติมในทีป
่ ระชุมต่อไป
ทีม
่ าร่วมประชุม

ในการประชุมครั ง้ นี้ บริษั ทฯ ได ้จั ด ของว่า งและเครื่องดืม
่ ไว ้รั บรองผู ้ถือหุ ้นและผู ้รั บ มอบฉั นทะ

่ ังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริม
่
จึงขอเรียนเชิญท่านผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด
เปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตงแต่
ั้
เวลา 12.00 น. ของว ันประชุมเป็นต้นไป ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ ได ้มีมติ
ื่ อยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือหุ ้นและจํานวนหุ ้นทีถ
ิ ธิ
กําหนดให ้ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ช
ี อ
่ อ
ื อยู่ ณ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นผู ้มีสท
ิ ธิรับเงินปั นผลตามมติทป
ี่ ระชุมคราวนี้
เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นและมีสท

ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสัง่ คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

(นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ)
กรรมการผู ้จัดการใหญ่

สํานั กงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2794 9510
โทรสาร
0 2794 9888 ต่อ 9510
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