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เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2558

เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น

สิง่ ที่สง่ มาด ้วย

1.
2.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
รายงานประจําปี 2557 ฉบับย่อ พร ้อมสําเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
และซีดรี อมบรรจุข ้อมูลรายงานประจําปี ฉบับสมบูรณ์ และรายงานความยั่งยืน
3. ประวัตย
ิ อ
่ และข ้อมูลที่เกี่ยวข ้องของผู ้ได ้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
4. ข ้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข ้องกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
้ บบ ข.)
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนําให้ใชแ
6. หลักฐานประกอบการเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น และคําอธิบายเกี่ยวกับวิธก
ี ารมอบฉันทะ
การลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
7. ข ้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการผู ้จัดการใหญ่ท่บ
ี ริษัทฯ เสนอเป็ นผู ้รับมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข ้าร่วมการประชุม ซึ่งติดบาร์โค ้ดของผู ้ถือหุ ้น
(โปรดนํามาแสดงในว ันประชุมเพือ
่ ความรวดเร็ วในการลงทะเบียน)
9. แบบแจ ้งความจํานงขอรับรายงานประจําปี 2557 ฉบับสมบูรณ์
และรายงานความยัง่ ยืน ปี 2557 ทีจ
่ ัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม
10. ข่าวประชาสัมพันธ์ "งดแจกของชําร่วยงานประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2558"
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
12. ซองบริการไปรษณีย ธ
์ รุ กิจตอบรับ

ด ้วยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิ้ง จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให ้จัดการประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2558 ในวันศุกร์ท่ ี 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร ้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2557 เมือ
่ ว ันที่ 28 มีนาคม 2557
รายละเอียด :
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2557 ได ้จัดขึน
้ เมือ
่ วันที่ 28 มีนาคม 2557 ซึง่ บริษัทฯ ได ้จัดทําและ
เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) และได ้จัดส่งสําเนามาพร ้อมกับ
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ตามสิง่ ที่สง่ มาด ้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต ้องและครบถ ้วน ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2

ร ับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการฯ เกีย
่ วก ับกิจการของบริษท
ั ฯ ในรอบปี ที่ ผา
่ นมา
และกิจการทีจ
่ ะกระทําต่อไปในภายหน้า
รายละเอียด :
ผลประกอบการโดยรวมของบริษั ทฯ และบริษั ทย่อย ในปี 2557 ซึ่งเป็ นปี ที่ 14 ของการดํ าเนินกิจการ
ยังคงสะท ้อนให ้เห็ นความมั่นคงทางด ้านการเงินและการเติบโตของบริษัทฯ ที่เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและ
สมํา่ เสมอ โดยมีกําไรเป็ นจํานวน 6,279.03 ล ้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้นเท่ากับ 4.33 บาท และเมื่อเดือน
กันยายน 2557 บริษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2557
้ 1,595 ล ้านบาท
ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเป็ นจํานวนทัง้ สิน
้ 6,578.12 เมกะวัตต์ (ในจํานวนนี้มโี ครงการที่อยู่ระหว่างการ
ปั จจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวมทัง้ สิน
ก่อสร ้างและพัฒนา จํานวน 1,012.37 เมกะวัตต์) โดยเป็ นกําลังการผลิตจากโรงไฟฟ้ าของบริษัทย่อยและ
กําลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนที่บริษัทฯ เข ้าร่วมทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ในปี 2557 บริษัทฯ เติบโตตามเป้ าหมายทัง้ ด ้านกําลังการผลิตและผลกําไรทีส
่ ะท ้อนถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
่ ารเติบโต “เป็ นบริษัทพลังงาน
ที่มก
ี ารปรับเปลีย
่ นให ้มีประสิทธิผลยิง่ ขึน
้ เพื่อมุ่งขยายการลงทุนไปสูก
้ นํ า ที่ม่ ุงเน ้นการสร ้างมูลค่าในภูมภ
ครบวงจรชัน
ิ าคเอเชียแปซิฟิก” ควบคู่ไปกับการดูแลและให ้ความสําคัญ
่ วามเป็ นองค์กรสีเขียว ที่ตอบสนองความคาดหวัง
ด ้านความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล ้อม เพื่อก ้าวสูค
่ ารยอมรับและความยั่งยืนในทุกมิต ิ ทัง้ มิตเิ ศรษฐกิจ สังคม
ของผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ าย บรรลุเป้ าหมายสูก
และสิง่ แวดล ้อม และมีเป้ าหมายที่จะสร า้ งผลตอบแทนต่อผู ้ถือหุ ้นรวมด ้วยการเพิ่มมู ลค่ากิจการเป็ น
282,000 ล ้านบาท หรือเทียบเท่ากําลังการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ ที่ 9,700 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566

1

โรงไฟฟ้ าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล ้ว และเดินเครือ
่ งได ้อย่างเต็มประสิทธิภาพทีส
่ ําคัญได ้แก่ โรงไฟฟ้ า
ราชบุรี มีความพร ้อมจ่ายร ้อยละ 96.90 โรงไฟฟ้ าไตรเอนเนอจี้ มีความพร ้อมจ่ายร ้อยละ 89.18 โรงไฟฟ้ า
ราชบุรเี พาเวอร์ มีความพร ้อมจ่ายร ้อยละ 94.22 และประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ าโดยรวมเพิ่มสูงขึน
้ ร ้อยละ
0.50 จากการปรับปรุงระบบควบคุมการเผาไหม ้ของ Gas Turbine โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต ้า
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได ้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 240,000 กิโลวั ตต์ต ่ อชั่ วโมง จากการปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพโครงการไทรทอง และไทรใหญ่ และโรงไฟฟ้ าพลังความร ้อน และโรงไฟฟ้ าพลังงานลม ของ
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด มีความพร ้อมจ่ายร ้อยละ 95 และ 96 - 99
โรงไฟฟ้ าที่บริษั ทฯ เข ้าลงทุนทีก
่ ่อสร ้างแล ้วเสร็ จและเดินเครื่องเชิงพาณิ ชย์เพิ่มขึ้นในปี 2557 คือ
โรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่นของบริษัท ราชบุร เี วอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ชุดที่ 1
ส่วนชุดที่ 2 คาดว่าจะก่อสร ้างแล ้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได ้ตามแผนในเดือนมีนาคม 2558
โครงการที่อยู่ ระหว่างการก่ อสร า้ งและพั ฒนา มีความก ้าวหน า้ และคาดว่าจะก่ อสร า้ งแล ้วเสร็ จและ
เดินเครื่องเชิงพาณิ ชย์ได ้ตามแผน ได ้แก่ โครงการก่อสร ้างโรงไฟฟ้ าพลังความร อ้ นหงสา โครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังนํ้ า เซเปี ยน-เซนํ้ าน ้อย ใน สปป.ลาว (กําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2558 และปี 2562)
โครงการโรงไฟฟ้ าชีวมวลของบริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด (กําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2558)
และโครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่นของบริษั ท ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จํ ากัด
(กําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2559)
นอกจากนี้ ในปี 2557 ยังมีโครงการใหม่ๆ ที่บริษัทฯ เข ้าลงทุน และร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม
ได ้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์
จํากัด ประเทศญี่ปน
ุ่ (กําหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2559) และโครงการโรงไฟฟ้ าผู ้ผลิตไฟฟ้ ารายเล็ก
ของบริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จํากัด (กําหนดเดินเครือ
่ งเชิงพาณิชย์ในปี 2562) และโครงการที่อยู่
ระหว่างการศึกษาและพัฒนาของบริษัทฯ ได ้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังงานลม Collector และ Mt. Emerald และ
โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด
ธุรกิจเกีย
่ วเนื่อง บริษัทฯ ได ้ขยายการลงทุนทัง้ ในธุรกิจเดินเครือ
่ งและบํารุงรั กษาโรงไฟฟ้ า ธุรกิจเหมือง
ถ่านหิน ธุรกิจบํารุงรักษาอุปกรณ์ก งั หันก๊าซโรงไฟฟ้ า การจัดหาเชื้อเพลิง และเงินลงทุนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการการลงทุน เพื่อให ้มีความสอดคล ้องกับลักษณะธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการยิง่ ขึน
้ บริษัทฯ ได ้จัดโครงสร ้างการลงทุนเป็ น 4 กลุ่มหลัก คือ โรงไฟฟ้ าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ
โรงไฟฟ้ าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ โครงการในต่างประเทศ และกลุม
่ ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ภายใต ้
การลงทุนผ่าน 3 บริษัทย่อย ได ้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด บริษัท ราชบุร พ
ี ลังงาน จํ ากัด และ
บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด
การบริหารสินทรั พย์ บริษั ทฯ ให ้ความสํ าคั ญกั บการดูแลบํ ารุ งรั กษาและปรั บปรุ งประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้ าให ้สามารถเดินเครือ
่ งอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความพร ้อมจ่าย
กระแสไฟฟ้ าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า และควบคุมต ้นทุนค่าเชื้อเพลิงการผลิต การใช ้ประโยชน์ร่วมกัน
ของโรงไฟฟ้ าในกลุ่มบริษั ทฯ รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าของสินทรั พย์เพื่อประกอบ
การตัดสินใจขยายหรือยกเลิกการลงทุน
การบริหารการเงิน บริษัทฯ มุ่งเน ้นความเพียงพอของเงินทุนและการบริหารสภาพคล่อง เพื่อรองรับกลยุทธ์
การเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้ ให ้ความสําคัญกับการบริหารต ้นทุนทางการเงิน และการ
ดํารงอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญให ้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ปี 2557 บริษัทฯ ได ้รับการคงอันดับเครดิต
องค์กรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด บริษัท S&P Rating และบริษัท Moody's Investors Service ทีร่ ะดับ
"AA+" "BBB+" และ "Baa1" ตามลําดับ ซึ่งสะท ้อนการเป็ นผู ้นํ าในอุตสาหกรรมไฟฟ้ า ฐานะทางการเงิน
ทีแ
่ ข็งแกร่ง และได ้รับการยอมรับในระดับสากล
การบริหารองค์กร บริษัทฯ ให ้ความสําคัญในการเสริมสร ้างศักยภาพและพั ฒนาขีดความสามารถภายใน
่ าร
องค์กรให ้มีความแข็งแกร่ง เพื่อให ้พร ้อมรองรั บ ตอบสนองกลยุทธ์ และเป้ าหมายใหม่ขององค์กรสูก
เติบโตอย่างยัง่ ยืน เช่น การปรับโครงสร ้างองค์กร การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน การรณรงค์คา่ นิยม
องค์ ก รใหม่ การส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย และการอนุ รั กษ์ พลั งงานและลดการปล่ อ ยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ภายในองค์กร
การกํ ากั บดู แลกิจการที่ด ี บริ ษั ทฯ มุ่ งมั่ นบริ หารกิจการตามหลั กการกํ ากั บดู แลกิจการที่ด ีตาม
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงสิทธิและประโยชน์ร่วมกันของผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกกลุม
่ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน การประกอบธุรกิจด ้วยหลักคุณธรรม ความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล ้อม และ
ต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป้ าหมายการเติบโต พัฒนา และดํารงธุรกิจอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการ
อยู่รว่ มกันอย่างปกติสข
ุ และยั่งยืนในทุกมิต ิ ในปี 2557 บริษัทฯ ได ้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคณ
ุ
ทีส
่ ําคัญเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการที่ด ี เช่น คุณภาพการจัดการประชุมผู ้ถือหุ ้น สถานประกอบการ
ดีเด่นด ้านแรงงานสัมพั นธ์และสวัสดิการแรงงาน รายงานความยั่งยืนดีเด่น โรงไฟฟ้ าในกลุ่มบริษัทฯ
ได ้รั บใบรั บรองมาตรฐานในระดับสากลเกีย
่ วกับคุณภาพการจั ดการสิง่ แวดล ้อม อาชีวอนามั ย และ
ความปลอดภัย และบริษัทฯ ยังคงสานต่อกิจกรรมหลักด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม
ทีด
่ าํ เนินงานร่วมกับกรมป่ าไม ้ คือ โครงการคนรักษ์ ป่า ป่ ารักชุมชน อย่า งเข ้มแข็งต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 7 และ
เป็ นปี ท ี่ 2 ของระยะที่ 2 (ปี 2556 - 2560)
บริษัทฯ ได ้จัดทํารายงานประจํ าปี 2557 ฉบับย่อ พร ้อมข ้อมูลรายงานทางการเงิน และซีดรี อมบรรจุ
ข ้อมูลรายงานประจํ าปี ฉบับสมบูรณ์และรายงานความยั่งยืน ซึ่งได ้จัดส่งให ้แก่ผ ู ้ถือหุ ้นพร ้อมหนั งสือ
2

เชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่สง่ มาด ้วย 2 หากผู ้ถือหุ ้นท่านใดประสงค์จะขอรั บรายงานประจํ าปี ฉบับสมบูรณ์ และ
รายงานความยัง่ ยืน ที่จด
ั พิมพ์เป็ นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบแจ ้งความจํานง ตามสิ่งที่สง่ มาด ้วย 9
ใส่ซองบริการไปรษณี ย ์ธุ รกิจตอบรั บ ส่งมาที่สํานั กงานเลขานุ การบริษั ท หรือส่งทางโทรสารที่
หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9510
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยูใ่ นระดับทีน
่ ่าพอใจ คณะกรรมการฯ จึงเสนอผู ้ถือหุ ้น
เพื่อรั บทราบรายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการฯ เกีย
่ วกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี ทีผ
่ า่ นมาและ
กิจการทีจ
่ ะกระทําต่อไปในภายหน ้าดังกล่าว โดยระเบียบวาระนี้ไม่มก
ี ารออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและบ ัญชีกา
ํ ไรขาดทุนประจําปี
้ สุด ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2557
สิน
รายละเอียด :
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนประจํ าปี สิน
2557 ซึง่ ได ้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูม ไิ ชย สอบบัญชี จํ ากัด) และได ้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล ้ว รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด ้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
ผู ้ถือหุ ้นสมควรพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี 2557 ซึ่งได ้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู ้สอบบัญชีอส
ิ ระและคณะกรรมการตรวจสอบแล ้วดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียด :
คณะกรรมการฯ ได ้พิจารณาตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
116 และข ้อบังคับบริษัทฯ ข ้อ 43 ทีก
่ ําหนดไว ้ว่า บริษัทฯ ต ้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว ้เป็ น
ทุนสํารองไม่น อ้ ยกว่าร ้อยละ 5 ของกํ าไรประจํ าปี หั กด ้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี) จนกว่า
ทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปั นผล
ของบริษั ทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั ง้ ที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 ของกํ าไรสําหรั บงวดตามงบการเงินรวมหลังจาก
หักเงินทุนสํารองตามกฎหมายและเงินทุนสํารองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต ้อง
ขึน
้ อยู่กบ
ั กระแสเงินสดของบริษัทฯ ด ้วย และเห็นว่าผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย มีกําไรเป็ นจํานวน 6,279.03 ล ้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้นเท่ากับ 4.33 บาท บริษัทฯ
มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ
่ ะจ่ายเงินปั นผลได ้ รวมทัง้ ได ้พิจารณาถึงการลงทุ นในโครงการต่างๆ
ของบริษัทฯ แล ้ว จึงเห็ นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2557
และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี้

1.

ทุนสํารองตามกฎหมาย : ไม่จ ัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนือ
่ งจากบริษัทฯ ได ้จัดสรรทุน

สํารองตามกฎหมายรวมเป็ นจํ านวน 1,450 ล ้านบาท ซึง่ เท่ากับร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ แล ้วตัง้ แต่ปี 2549

้ จํานวน
2. เงินปั นผลแก่ผู ้ถือหุ ้น : จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 2.27 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน

3,292 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 52.42 ของกําไรตามงบการเงินรวม และเนือ
่ งจากบริษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลแล ้วในอัตราหุ ้นละ 1.10 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน 1,595 ล ้านบาท เมือ
่ วันที่ 17
กันยายน 2557 จึงคงเหลือเงินปั นผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ ้นละ 1.17 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่าย
จํ านวน 1,697 ล ้านบาท ซึ่งมีกําหนดจะจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหั สบดีท ี่ 30 เมษายน 2558 โดยมี
ข ้อมูลการจ่ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกับปี ท่ ผ
ี า่ นมาดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กําไร
จํานวนหุ ้น
เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ ้น
้
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไร

ปี 2557
6,279.03 ล ้านบาท
1,450 ล ้านหุ ้น
2.27 บาทต่อหุ ้น
3,292 ล ้านบาท
ร ้อยละ 52.42

ปี 2556*
6,514.12 ล ้านบาท
1,450 ล ้านหุ ้น
2.27 บาทต่อหุ ้น
3,292 ล ้านบาท
ร ้อยละ 50.53

หมายเหตุ: *กําไรสําหรับปี ปรับปรุงใหม่โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4)

ทัง้ นี้ เงินปั นผลที่จ่ายในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ ้น และ 0.53 บาทต่อหุ ้น ในงวดนี้จะจ่ายจากกํ าไร
สะสมส่วนที่เสียภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลในอัตราร ้อยละ 23 และ 20 ตามลําดับ ซึ่งผู ้ถือหุ ้นบุคคลธรรมดา
ผู ้ได ้รับเงินปั นผลสามารถนํ าไปเครดิตภาษี คน
ื ได ้ตามอัตราที่กล่าวข ้างต ้น
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
การจ่ายเงินปั นผลตามทีเ่ สนอเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กําหนดไว ้ของบริษัทฯ และได ้
คํานึงถึงผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด ตลอดจนการพิจารณาลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ
อย่ างรอบคอบแล ้ว ผู ้ถือหุ น
้ จึงสมควรพิจารณาอนุ มั ต ก
ิ ารจ่ ายเงินปั นผลดั งกล่าว โดยไม่ จั ดสรร
3

้ เป็ น
ทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทัง้ สิน
จํานวน 1,450 ล ้านบาท ซึง่ เท่ากับร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล ้ว
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตงผู
้ั ส
้ อบบ ัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบ ัญชี
รายละเอียด :
ตามพระราชบัญญั ต บ
ิ ริษั ทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กํ าหนดให ้ที่ ประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้น
แต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่มค
ี วามเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูม ไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่ งเป็ นผู ้สอบบัญชี
ของบริษั ทฯ และบริษั ทย่อย ประจํ าปี 2557 มีผลงานด ้านการตรวจสอบ การจั ดทํ ารายงาน และการ
ประสานงาน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผู ้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข ้าใจในภาระหน ้าที่ในฐานะผู ้สอบบัญชี
อิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีการเสนอแนะข ้อพึงปฏิบัตเิ พือ
่ เพิ่มระบบ
การควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัต ด
ิ ้านการบันทึกบัญชีให ้ถูกต ้องตามมาตรฐานการบัญชีท่รี ั บรอง
ทั่วไป รวมทัง้ ยังได ้มีการประชุมร่วมกับผู ้บริหารและฝ่ ายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็ นประจํา
้ จงผลการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกไตรมาส ตลอดจนเข ้าชีแ
ได ้เป็ นอย่างดี จากผลการปฏิบัตงิ านและเพือ
่ ความต่อเนื่องและคล่องตัวในการบริหารจัดการทางระบบ
บัญชีซ่ งึ ต ้องถือปฏิบัตต
ิ ามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRIC 4) การประเมินว่า
ข ้อตกลงประกอบด ้วยสัญญาเช่าหรือไม่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได ้เสนอให ้จ ้างผู ้สอบบัญชีรายเดิม คือ
บริษั ท เคพีเอ็ มจี ภูม ไิ ชย สอบบั ญชี จํ ากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษั ทฯ และบริษั ทย่อย ในปี 2558
ต่อเนื่องเป็ นปี ท่เี จ็ด โดยบริษัทฯ ได ้เปลี่ยนตัวผู ้สอบบัญชีอส
ิ ระที่จะเป็ นผู ้ลงนามรับรองงบการเงินตัง้ แต่ปี
2557 ซึ่งสอดคล ้องกับข ้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให ้บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์จัดให ้มีการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู ้สอบบัญ ชี
รายเดิมปฏิบัตห
ิ น ้าทีส
่ อบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล ้ว
ห ้ารอบปี บัญชีตด
ิ ต่อกัน บริษัทสามารถแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีรายใหม่ ทีส
่ ังกัดสํานั กงานสอบบัญชี
เดียวกับผู ้สอบบัญชีรายเดิมก็ได ้
คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ ้างบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูม ไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ต่อเนื่องเป็ นปี ทีเ่ จ็ ด และแต่ง ตัง้ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู ้สอบบัญ ชี
รับอนุ ญาตเลขที่ 6333) หรือนายเจริญ ผู ้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4068) หรือนาย
เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ (ผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4195) เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี
2558 โดยให ้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู ้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
ในกรณีท ่ผ
ี ู ้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข ้างต ้นไม่สามารถปฏิบต
ั งิ านได ้ ให ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูม ไิ ชย
่ ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตอืน
ทีไ่ ด ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบต
ั งิ านแทนได ้ โดยกําหนดค่าธรรมเนียมในการ
สอบบั ญชีของบริษั ทฯ ประจํ าปี 2558 เป็ นเงินจํ านวน 810,000 บาท โดยไม่ ม ีค่าบริการอืน
่ และ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีจํานวนเท่ากับค่าสอบบัญชีประจําปี 2557
ผู ้สอบบัญชีดังกล่าวได ้รั บการแต่งตัง้ เป็ นผู ้สอบบัญชีประจํ าปี 2558 ของบริษั ท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี
จํ ากัด บริษั ท ราชบุรพ
ี ลังงาน จํ ากัด บริษั ท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํ ากัด บริษั ท อาร์เอช อินเตอร์
เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จํ ากัด และบริษัท ราช-ลาว เซอร์ว ส
ิ จํ ากัด
ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด ้วย โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจํ าปี 2558 ทีจ
่ ะได ้รั บจาก
บริษัทฯ รวมกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีทจ
่ี ะได ้รับจากบริษัทย่อยทัง้ 6 บริษัทดังกล่าว จะเป็ นเงิน
รวมทัง้ สิ้ น 2,163,000 บาท (ไม่รวมค่าใช ้จ่าย Out-of-pocket จํานวนไม่เกิน 60,000 บาท)
่ ทีเ่ สนอมานั น
ทัง้ นี้ ผู ้สอบบัญชีตามรายชือ
้ ไม่มค
ี วามสัมพันธ์หรือส่วนได ้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/
ผู ้บริหาร/ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจ
่ ะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัต ห
ิ น ้าที่อย่างเป็ นอิส ระแต่อ ย่า งใด ในรอบปี ทีผ
่ ่า นมา กลุ่ม บริษั ทฯ ได ้บัน ทึกค่าตอบแทน
ให ้แก่กจ
ิ การทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสํานั กงานสอบบัญชีทผ
ี่ ู ้สอบบัญชีสงั กัด สําหรับการเป็ นทีป
่ รึกษาเพือ
่
วัต ถุป ระสงค์เ ฉพาะเป็ นจํ า นวนเงิ น 1,126,897 บาท ซึง่ การรั บ บริก ารงานดัง กล่า วไม่ เ ป็ น
สาระสํา คัญ ทีจ
่ ะก่อ ให ้เกิด ความขัด แย ้งทางผลประโยชน์ท จ
ี ่ ะทํ า ให ้ผู ้สอบบัญ ชีข าดความเป็ น
อิสระและความเป็ นกลางในการปฏิบต
ั งิ านสอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
การคัดเลือกผู ้สอบบัญชีและการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได ้ผ่านการพิจารณากลัน
่ กรอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่ งได ้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถของ
ทีมผู ้สอบบัญชี ผลการปฏิบต
ั งิ านทีผ
่ า่ นมา ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียม
ในการสอบบั ญชี รวมทั ง้ การปฏิบั ต ิท ี่สอดคล อ้ งกั บข อ้ กํ าหนดในการหมุ นเวียนผู ส
้ อบบั ญชีของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรพิจารณาอนุ มัตก
ิ ารแต่งตัง้ ผู ้สอบ
บัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่เสนอดังกล่าว
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พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที
้ั
อ
่ อกตามวาระ
รายละเอียด :
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558 มีกรรมการทีจ
่ ะพ ้นจากตําแหน่งรวม 5 คน ซึ่ งเป็ นกรรมการ
ทีอ
่ อกตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจํ านวนกรรมการทัง้ หมดตามข ้อบังคับของบริษั ทฯ ได ้แก่
4

นายสุทัศน์ ปั ทมสิรวิ ัฒน์ นายพงษ์ ดษ
ิ ฐ พจนา นางสาวประภา ปูรณโชติ นายสาธิต รั งคสิร ิ และ
นายสุวท
ิ คงแสงภักดิ์ โดยสามคนหลังเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการฯ มีม ติเ ห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการทรั พ ยากรบุค คลและกํ า หนด
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ และขอเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทน
กรรมการทีพ
่ ้นจากตําแหน่งดังกล่าว ดังนี้
(1) นายสุทศ
ั น์
ปั ทมสิรวิ ฒ
ั น์ กรรมการ
(ให ้กลับเข ้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(2) นายพงษ์ ดษ
ิ ฐ พจนา
กรรมการ
(ให ้กลับเข ้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(3) นางสาวประภา ปูรณโชติ
กรรมการอิสระ (ให ้กลับเข ้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(4) นายประพนธ์
กิตจิ น
ั ทโรภาส กรรมการอิสระ (แทนนายสาธิต รังคสิร)ิ
(5) นายสมัคร
เชาวภานันท์
กรรมการอิสระ (แทนนายสุวท
ิ คงแสงภักดิ)์
ทัง้ นี้ การเลือกตัง้ กรรมการแทนผู ้ทีอ
่ อกตามวาระดังกล่าว ให ้มีผลตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558 เป็ นต ้นไป สําหรับข ้อมูลที่เกี่ยวข ้องของผู ้ที่ได ้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ รวมทัง้
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด ้วย 3
อนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 - 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได ้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
่ บุคคลที่เห็นว่า
ระบบเผยแพร่ข ้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอรายชือ
มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นรายใดเสนอชื่อ
การสรรหาและคั ดเลือกกรรมการได ้รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกํ าหนด
ค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได ้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัต ต
ิ ามพระราชบัญญัต ิ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒ ท
ิ างการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทํางานในธุรกิจ
ทีเ่ กี่ยวข ้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพ ทีส
่ ามารถเอือ
้ ประโยชน์ต่อ
การประกอบกิจการและสามารถช่วยพั ฒนาบริษัทฯ ได ้ รวมถึงผลการปฏิบต
ั งิ านในฐานะกรรมการบริษัทฯ
ในช่วงทีผ
่ า่ นมา สําหรับกรรมการอิสระนั น
้ ได ้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดขึน
้
ซึ่ งสอดคล ้องกับข ้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล รวมทัง้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มน
ี ั ยสําคัญที่อาจมีผล
ทําให ้ไม่สามารถทําหน ้าที่ได ้อย่างอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
การคัดเลือกกรรมการได ้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองของคณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกํ าหนดค่าตอบแทนของบริษั ทฯ ซึง่ ได ้พิจารณา
คุณสมบัตท
ิ เี่ หมาะสมและเป็ นประโยชน์แก่กจ
ิ การของกลุม
่ บริษัทฯ อย่างครบถ ้วนแล ้ว ผู ้ถือหุ ้น
จึงสมควรพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนผู ้ทีอ
่ อกตามวาระตามทีเ่ สนอดังกล่าว
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พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
รายละเอียด :
คณะกรรมการฯ ได ้พิจารณาข ้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนของ
บริษัทฯ และได ้พิจารณากลัน
่ กรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ
ของบริษัทฯ ได ้แก่ เป้ าหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบทีไ
่ ด ้รับมอบหมาย
การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบต
ั อ
ิ ยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทัง้ การสร ้างแรงจูงใจบุคลากร
ทีม
่ ค
ี ณ
ุ วุฒ ิ ความรู ้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมและเอือ
้ ประโยชน์ต อ
่ ความสําเร็ จ
ในการประกอบกิจการของบริษั ทฯ แล ้ว จึงเสนอที่ประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มั ต ก
ิ ํ าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราและหลักเกณฑ์เดิมที่ได ้รั บอนุ มัตจ
ิ ากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นไว ้แล ้ว โดยเป็ น
อัตราทีเ่ ปรียบเทียบได ้กับระดับทีป
่ ฏิบต
ั อ
ิ ยู่ในกลุม
่ ธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ดังนี้
1. จัดสรรโบนัสประจําปี 2557 สําหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้
(1) กรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัสคนละ 1,100,000 บาท
(2) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได ้รับโบนัส 1,375,000 บาท
(3) ช่วงเวลาใดหากดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อยมากกว่า
หนึง่ บริษัท ให ้ได ้รับโบนั สจากบริษัททีจ
่ ด
ั สรรโบนั สมากกว่าสําหรับระยะเวลานัน
้
(4) โบนั สกรรมการบริษัทฯ ให ้จัดสรรตามระยะเวลาทีด
่ ํารงตําแหน่ ง และตามการเข ้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการทีเ่ ข ้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ร ้อยละ 75 ขึน
้ ไป จะได ้รั บ โบนั ส เต็ ม จํ า นวนตามทีบ
่ ริ ษัท ฯ กํ า หนดสําหรั บ การจัด สรร
โบนัสคราวนัน
้ ๆ ส่วนกรรมการทีเ่ ข ้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น ้อยกว่าร ้อยละ 75
จะได ้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข ้าประชุม
(5) ฝ่ ายบริหารทีเ่ ป็ นกรรมการ ให ้ได ้รับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์ข ้างต ้นด ้วย
ทัง้ นี้ โบนัสจ่ายสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็ นเงินประมาณ 16.24 ล ้านบาท
2. กําหนดค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558 ดังนี้
2.1 ค่าตอบแทนประจําสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให ้จ่ายเป็ นรายเดือน แบ่งเป็ น
ส่วนทีจ่ า่ ยคงทีร่ ้อยละ 75 และส่วนทีจ
่ ่ายเมือ
่ เข ้าร่วมการประชุมร ้อยละ 25 โดยประธาน
กรรมการให ้ได ้รับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการให ้ได ้รับในอัตรา 40,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนประจํ าสําหรั บคณะกรรมการชุดย่อย กํ าหนดให ้จ่ายเป็ นรายครั ง้ เมือ
่ เข ้าร่ วมการ
ประชุม โดยประธานกรรมการให ้ได ้รั บในอั ตรา 30,000 บาท และกรรมการให ้ได ้รั บในอัตรา
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24,000 บาท ทัง้ นี้ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด ้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ทรั พยากรบุ คคลและกํ าหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
กลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน ้าที่
ทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557
หน ้า 58 - 61 และ 67 - 69
ความเห็นของคณะกรรมการฯ :
การพิจารณากํ าหนดค่าตอบแทนสํ าหรั บคณะกรรมการบริษั ทฯ และคณะกรรมการชุดย่ อย ได ้มีการ
ดําเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกํ าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับ ซึง่ ได ้พิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ
และเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคํานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ
อย่างครบถ ้วนแล ้ว ผู ้ถือหุ ้นจึงสมควรพิจารณาอนุ มัตก
ิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอดังกล่าว
ิ ธิ
โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมีสท
ออกเสียงลงคะแนน
ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอเรือ
่ ง
เพื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นคราวนี้ ปรากฏว่าไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นรายใดเสนอเรื่อง
จึงขอเรียนเชิญท่านผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด
่ งั กล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิ ด
่ื
ให ้ลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุมตัง้ แต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุมเป็ นต ้นไป ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ ได ้มีมติให ้ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ช
ี อ
ิ ธิเข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อยู่ในทะเบียนผู ้ถือหุ ้นและจํานวนหุ ้นที่ถอ
ื อยู่ ณ วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เป็ นผู ้มีสท
ิ ธิรับเงินปั นผลตามมติทป
่ ตามมาตรา 225
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นและมีสท
่ ี ระชุมคราวนี้ โดยบริษัทฯ จะรวบรวมรายชือ
แห่งพระราชบัญญัต ห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558
ในกรณีท ่ผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นให ้เข ้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน
โปรดกรอกข ้อความและลงลายมือชื่อในหนั งสือมอบฉั นทะแบบใดแบบหนึ่งตามสง่ ิ ที่สง่ มาด ้วย 5 พร ้อมแนบหลักฐานประกอบ
ตามที่กําหนดในสิง่ ที่สง่ มาด ้วย 6 และโปรดส่งหนั งสือมอบฉั นทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน ้าก่อนวันประชุม (ซึ่ งบริษัทฯ ได ้จัด
่ ง่ มาด ้วย 12) หรือนํ าไปแสดงแก่เจ ้าหน ้าที่
ซองบริการไปรษณียธ
์ ุรกิจตอบรั บมาเพือ
่ อํานวยความสะดวกด ้วยแล ้วตามสิง่ ทีส
ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพือ
่ ความเรียบร ้อยในการเตรียมการประชุม นอกจากนีบ
้ ริษัทฯ ได ้กําหนด
่ อายุ ที่อยู่
รายชื่อกรรมการอิสระและกรรมการผู ้จัดการใหญ่เพื่อผู ้ถือหุ ้นสามารถเลือกมอบฉั นทะได ้ โดยได ้แสดงข ้อมูลชือ
และการมี/ไม่มส
ี ว่ นได ้เสีย ในระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นคราวนีต
้ ามสิง่ ที่สง่ มาด ้วย 7 แล ้ว
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได ้จัดทําแบบฟอร์มลงทะเบียน
่ ง่ มาด ้วย 8 ซึ่งมีบาร์โค ้ดบรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู ้ถือหุ ้นแต่ละราย จึงขอความกรุณา
เข ้าร่วมการประชุมตามสิง่ ทีส
จากผู ้เข ้าประชุมทัง้ ทีเ่ ป็ นผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าประชุมด ้วยตนเองและผู ้ทีร่ ั บมอบฉั นทะ โปรดนํ าแบบฟอร์มลงทะเบียนเข ้าร่วม
การประชุมดังกล่าวมาแสดงที่จด
ุ ลงทะเบียนด ้วย
สําหรับผู ้ถือหุ ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข ้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได ้บรรจุไว ้ในระเบียบวาระการประชุม
ข ้างต ้น และ/หรือเสนอแนะข ้อคิดเห็ นอื่นใดที่เป็ นประโยชน์ต่อการดํ าเนินธุรกิจของบริษั ทฯ สามารถส่งคํ าถามและ/หรือ
ข ้อคิด เห็ น เป็ นการล่ว งหน า้ มายั ง บริ ษัทฯ หรือ ส่ง เป็ นจดหมายอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ท ี่ CS@ratch.co.th หรือ ติด ต่อ
เลขานุการบริษัทตามทีอ
่ ยูข
่ ้างท ้ายนี้ เพื่อบริษัทฯ จะได ้ชี้แจงหรือให ้ข ้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป
ในการประชุมครั ง้ นี้บริษัทฯ ของดแจกของชําร่วยแก่ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 10 ทัง้ นี้ เพื่อ
เป็ นการสนับสนุนนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย ทีร่ ณรงค์ให ้บริษัทจดทะเบียนยกเลิกการแจกของชําร่วย
เนื่องจากต ้องการให ้ผู ้ถือหุ ้นเข ้าประชุมโดยมุ่งเน ้นการรับ รู ้ผลการดําเนินงาน และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมทัง้
ได ้มีโอกาสพบปะ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในการประชุมเป็ นสําคัญ
ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสัง่ คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

(นายพงษ์ ดษ
ิ ฐ พจนา)
กรรมการผู ้จัดการใหญ่

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