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เรื่องนารูและแนวปฏิบัติสําหรับผูถือหุนเอ็กโก
เงินปนผล/Dividend
1. นโยบายการจายเงินปนผลของเอ็กโก
เอ็กโกมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ โดยอัตราการจายเงินปนผลจะเชื่อมโยงกับ
ผลประกอบการของบริษัท ปจจุบันเอ็กโกไดกําหนดนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได หรือ ในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอหากไมมีเหตุจําเปนอื่น
ใด เชน การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญโดยการจายเงินปนผลตองไมเกินกวากําไรสะสมของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2. กําหนดการจายเงินปนผล
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับบริษัทขอ 41 กําหนดใหจายเงินปน
ผลภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทลงมติแลวแตกรณี โดยปกติเอ็กโก
จะพยายามจายเงินปนผลใหเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถทําได โดยกําหนดการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับ
ผลประกอบการครึ่ ง ป แ รกและจ า ยผลประกอบการครึ่ ง ป ห ลั ง ประมาณเดื อ นกั น ยายนและพฤษภาคม
ตามลําดับ
3. หากไมไดรับเงินปนผลจะทําอยางไร
กรณี ที่ ผู ถื อ หุ น ไม ไ ด รั บ เงิ น ป น ผล หรื อ มี เ งิ น ป น ผลค า งจ า ย กรุ ณ าติ ด ต อ บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(ประเทศไทย) จํากัด หรือ TSD ตามที่อยูดังนี้
การติดตอดวยตนเอง
ไปรษณีย
อีเมล
โทรศัพท

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 1 หรือ ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
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เพื่อสอบถามวามีเอกสารตีคืนไปยัง TSD หรือไม หากมีเอกสารตีคืน ใหแจงความประสงคขอรับเอกสารได
ดวยตนเองหรือมอบอํานาจได แตหากไมมีเอกสารตีคืน ใหขอรายละเอียดเลขที่เช็ค จํานวนเงิน วันที่จายเงิน
ปนผล ที่สูญหาย และนํารายละเอียด ดังกลาวนั้นไปแจงความ พรอมนําใบแจงความมาติดตอที่ TSD เพื่อขอ
ออกเช็คเงินปนผล พรอมแนบเอกสารดังตอไปนี้
• แบบคําขอออกเช็คเงินปนผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุนฉบับใหมแทนฉบับที่สูญหาย
• บันทึกแจงความของสถานีตํารวจ
• สําเนาบัตรประชาชนผูถือหุนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง

•

เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแตกรณี หรือ
• ติดตอสอบถามไดที่ TSD Call Center หมายเลขโทรศัพท 0 2229 2888
4. จะขอรับเอกสารสิทธิตางๆ ที่ตีคืนจากไปรษณียไดอยางไร
ผูถือหลักทรัพยสามารถติดตอขอรับเอกสารสิทธิตาง ๆ ที่ TSD ไดจัดสงทางไปรษณียแตไมถึงมือผูรับ
ปลายทาง และมีการตีคืนกลับมายัง TSD ไดโดยนําเอกสารแสดงตัว มายื่นเพื่อติดตอขอรับไดในวันและเวลา
ทําการ หรือสามารถทําจดหมายพรอมเอกสารประกอบแสดงตัวแจงให TSD จัดสงเอกสารดังกลาวกลับทาง
ไปรษณีย
5. หากเช็คเงินปนผลหมดอายุแลวจะทําอยางไร
• นําเช็คเงินปนผลพรอมสําเนาบัตรประชาชนติดตอขอแกไขไดที่เจาหนาที่เคานเตอรเซอรวิส ชั้น 1 หรือ
ชั้น 4 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 หรือ
• ติดตอสอบถามขอมูลการดําเนินการไดท่ี TSD Call Center 0 2229 2888
6. หากตองการแกไขเช็คเงินปนผล/ ดอกเบี้ยตองดําเนินการอยางไร
ทานสามารถแจงขอแกไขเช็คเงินปนผล / ดอกเบี้ย โดยยื่นหลักฐานเอกสารดังนี้
• หนังสือแจงขอแกไขเช็คเงินปนผล / ดอกเบี้ย
• เช็คเงินปนผล / ดอกเบี้ยฉบับเดิม
• คําสั่งศาลแตงตั้งผูจัดการมรดก (กรณีสั่งจายผูจัดการมรดก)
• เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแตกรณี
• ติดตอสอบถามขอมูลการดําเนินการไดที่ TSD Call Center 0 2229 2888
7. ในกรณีที่ตองการเปลี่ยนวิธีการรับเงินปนผลเปน e-dividend จะตองทําอยางไร
ผูถือหุนสามารถยื่นแบบคําขอนําเงินปนผล/ ดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมทั้งแนบเอกสารประกอบ
ตามที่กําหนด และสงไปยัง TSD และในกรณีที่ถือหลักทรัพยในระบบไรใบหลักทรัพย
ก็สามารถสงผาน
โบรกเกอรที่ใชบริการอยูไดอีกทางหนึ่ง โดย นายทะเบียนหลักทรัพยจะดําเนินการจายเงินปนผล/ ดอกเบี้ย
เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร เมื่อบริษัทผูออกหลักทรัพยไดแจงความจํานงที่จะจายเงินปนผล/ ดอกเบี้ยดวยการ
นําเขาบัญชีเงินฝากใหกับผูถือหลักทรัพยหรือเจาของหลักทรัพย
การลงทะเบียนและใบหลักทรัพย
1. หากตองการโอนใบหลักทรัพย จะตองดําเนินการอยางไร
การโอนหลักทรัพย คือ การจดทะเบียนมอบหลักทรัพยที่ตนเองเปนเจาของอยูใหแกผูอื่น โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
• ผูโอนหลักทรัพยลงนามสลักหลังใบหลักทรัพยในชองผูโอน
• ผูรับโอนหลักทรัพยลงนามสลักหลังใบหลักทรัพยในชองผูรับโอน

• ผูรับโอนหลักทรัพยดําเนินการกรอกแบบฟอรมการขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย พรอมแนบ
ใบหลักทรัพยที่มีการสลักหลัง ลงนามทั้งผูโอนและผูรับโอน และแนบเอกสารแสดงตนทั้งของผู
โอนและผูรับโอนมาดําเนินการที่ TSD เพื่อใหการโอนนั้นสมบูรณ
• TSD จะตรวจสอบและยืนยันการโอน และสงมอบใบหลักทรัพยใหแกผูรับโอนตอไป
ในกรณีที่มีการรับรองรายการโอนหลักทรัพย TSD จะประทับตรานายทะเบียน รับรองรายการโอนไวดานหลัง
ใบหลักทรัพย และสงใบหลักทรัพยนั้นกลับไปยังผูรับโอนภายในวันที่ยื่นเอกสารเพื่อขอโอนใบหลักทรัพย แต
หากขอใหออกใบหุนฉบับใหมใหแกผูรับโอน ผูรับโอนจะไดรับใบหลักทรัพยภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจาก
วันที่ยื่นเอกสารเพื่อขอโอนใบหลักทรัพย โดยในการติดตอขอรับใบหลักทรัพยดังกลาว ผูถือหลักทรัพย
สามารถติดตอโดยตรง หรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนได โดยนําใบรับ (Slip) ซึ่งออกใหโดย
TSD มายื่นขอรับในวันและเวลาทําการ หรือสามารถแจงให TSD จัดสงใบหลักทรัพยดังกลาวทางไปรษณีย
ลงทะเบียนได
2. หากใบหุนสูญหายจะตองทําอยางไร
ใบหุนเปนเอกสารสําคัญ ผูถือหุนจึงควรเก็บรักษาอยางดี ในกรณีที่ใบหุนสูญหายใหนําเรื่องดังกลาวนั้นไป
แจงความ พรอมนําใบแจงความไปติดตอ TSD เพื่อขอใบหุนฉบับใหมพรอมแนบเอกสารดังตอไปนี้
• แบบคําขอออกใบหุนฉบับใหมแทนฉบับที่สูญหาย
• บันทึกแจงความของสถานีตํารวจ
• สําเนาบัตรประชาชนผูถือหุนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
• เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแตกรณี หรือ
• ติดตอสอบถามเพื่อดําเนินการไดที่ TSD Call Center 0 2229 2888
3. หากตองการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยูจะตองดําเนินการอยางไร
ผูถือหุนสามารถยื่นแบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพยและเอกสารประกอบตามที่ TSD กําหนดที่ TSD ใน
วันและเวลาทําการ หรือจัดสงแบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพยและเอกสารประกอบดังกลาวให TSD ทาง
ไปรษณีย ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อ และชื่อสกุล จะตองแนบใบหุนฉบับจริงมาพรอมกับแบบ
คําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพยเพื่อออกใบหลักทรัพยฉบับใหมดวย
สําหรับที่อยูของผูถือหุนที่แจงกับ TSD ควรเปนที่อยูที่สะดวกตอการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณียลงทะเบียน มี
บุคคลที่อยูบานเพื่อลงลายมือชื่อรับเอกสารจากบุรุษไปรษณียโดยเฉพาะในวันและเวลาราชการ และตองไมใช
ที่อยูที่เปนตูไปรษณีย ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ทั้งนี้ การแกไขขอมูล
ดังกลาวจะมีผลกับการจายสิทธิประโยชน เมื่อ TSD ไดรับแบบคําขอแกไขไมนอยกวา 5 วันทําการ กอนวัน
ปดสมุดทะเบียน
ในกรณีที่ผูถือหุนฝากหลักทรัพยไวกับ TSD โดยผานบริษัทสมาชิกผูฝากหลักทรัพย ผูถือหุนสามารถแจงขอ
แกไขขอมูลกับบริษัทสมาชิกผูฝากหลักทรัพยไดโดยตรง
4. หากจะเปลี่ยนใบหุนเปนแบบ scripless จะตองดําเนินการอยางไร
สามารถดําเนินการได 2 วิธี ดังนี้

• ฝากเขาบัญชีสมาชิกที่ผูถือหุนมีบัญชีอยู โดยติดตอสอบถามไดที่บริษัทสมาชิกนั้น ๆ
• ฝากเขาบัญชี Issuer Account (กรณีไมมีบัญชีกับบริษัทสมาชิก) ติดตอไดที่เคารเตอรเซอรวิส ของ
TSD หรือ
• สอบถามขอมูลเพื่อดําเนินการที่ TSD Call Center โทร. 0 2229 2888
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
1. บริษัทจะจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเมื่อไร
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และขอบังคับบริษัทขอ 29 กําหนดวา บริษัทตองจัด
ใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
ทั้งนี้ โดยปกติเอ็กโกจะจัดประชุมผูถือหุนประมาณเดือนเมษายนของทุกป ทั้งนี้ การประชุมผูถือหุนเปน
เหตุการณสําคัญของบริษัท ซึ่งผูถือหุนจะไดพบกับกรรมการและผูบริหารของเอ็กโก
2. หากไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนไดจะตองดําเนินการอยางไร
เนื่องจากผูถือหุนทุกรายเปนเจาของบริษัท เอ็กโกจึงสนับสนุนใหผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุมและใชสิทธิ์ออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ใหผูแทนเขารวมประชุมตามแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนหรือสามารถ
พิมพหนังสือมอบฉันทะไดจากเว็บไซตของเอ็กโก www.egco.com โดยผูรับมอบฉันทะไมจําเปนตองเปนผูถือ
หุนของเอ็กโก ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได โดย
ปกติเอ็กโกจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน
ในการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ
หลักฐานมาแสดงตามที่กําหนดไว

ผูถือหุนจะตองกรอกขอมูลในหนังสือมอบฉันทะใหครบถวนพรอมนํา

3. หากจะเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะตองดําเนินการอยางไร
ผูถือหุนสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑที่บริ ษัทกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ผูถือหุนและ
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท
4. จะออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนอยางไร
ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีหรือที่ไดรับมอบฉันทะมาโดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง
ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนจะตองออกเสียงดวยจํานวนหุนทั้งหมด จะแบงแยกเปนเห็นดวย ไมเห็นดวย และ
งดออกเสียง พรอมกันในวาระเดียวกันไมได ทั้งนี้ เอ็กโกจะแจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนใหทราบในที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนปฏิบัติไดถูกตองและสามารถออกเสียงลงคะแนนไดตามที่ประสงค
5. หากตองการแจงบริษัทวาจะเขารวมประชุมประจําปลวงหนา จะตองดําเนินการอยางไร
ผูถือหุนสามารถจะแจงความประสงคเขารวมประชุมประจําปลว งหนา ผานระบบ IVR ของ TSD ไดตั้งแตวันที่ไดรับ
หนังสือเชิญประชุมจนถึง 3 วันทําการกอนวันประชุมผูถือหุน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1) ติดตอ TSD Call Center โทร. 0 2229 2888

2) เลือกประเภทบริการ (บริการลงทะเบียนแจงความประสงคเขารวมประชุมลวงหนาผานระบบ IVR กด 7)
3) กดรหัส 14 หลัก (4 หลักแรก คือ 0465 / 10 หลักถัดไป คือเลขทะเบียนผูถือหุนตามที่ปรากฏบนแบบฟอรม
ลงทะเบียน)
4) ยืนยันเลขรหัส
5) ระบบแจงผลการดําเนินการ
ทั้งนี้ การแจงความตองการเขารวมประชุมลวงหนา จะทําใหเอ็กโกสามารถจัดสถานที่และเตรียมการสําหรับการ
รับรองผูเขาประชุมไดถกู ตอง
การไดรับขาวสารจากบริษัท
1. ผูถือหุนจะไดรับรายงานประจําปและหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเมื่อใด
เอ็กโกประกาศวันประชุมสามัญผูถือหุนประมาณเดือนกุมภาพันธของทุกป และจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมและ
รายงานประจําปใหผูถือหุนไดประมาณสิ้นเดือนมีนาคมหรือตนเดือนเมษายน ซึ่งเอ็กโกจะนําหนังสือเชิญประชุม
ผูถือหุนแผยแพรบนเว็บไซตประมาณ 1 เดือนกอนวันประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูล
ประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
2. หากตองการไดรับจดหมายขาว(Newsletter) จากบริษัทในรูปอิเล็กทรอนิกสจะตองดําเนินการ
อยางไร
ทานสามารถขอรับจดหมายขาว (Newsletter) โดยแสดงความจํานงคไดที่ e-mail: ir@egco.com ทั้งนี้ เมื่อมี
จดหมายขาวฉบับใหมออกทางหนวยงานนักลงทุนสัมพันธจะแจงใหทานทราบทางอี-เมล
3. หากไมไดรับจดหมายขาว (Newsletter) จะตองดําเนินการอยางไร
เอ็กโกไดจัดทําจดหมายขาวเปนรายไตรมาส หากผูถือหุนไมไดรับจดหมายขาวซึ่งกรุณาติดตอหนวยงานนัก
ลงทุนสัมพันธทางโทรศัพท 0 2998 5145-7 หรือทาง e-mail: ir@egco.com เพื่อขอรับเอกสาร ซึ่งโดยปกติผู
ถือหุนจะไดรับจดหมายขาวเปนประจํา หากไมไดรับทางไปรษณีย ผูถือหุนควรดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกตองของที่อยูของทานกับ TSD
4. หากตองการไดรับเอกสารของบริษัทจะตองดําเนินการอยางไร
เอ็กโกไดจัดใหมีแบบรายการเพื่อขอรับเอกสารที่สําคัญ เชน จรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักการกํากับดูแ ล
กิจการเปนเอกสารแนบในรายงานประจําป ผูถือหุนจึงสามารถกรอกแบบรายการดังกลาวและสงใหเลขานุการ
บริษัทเพื่อขอรับขอมูลได นอกจากนั้น ยังสามารถดูขอมูลดังกลาวไดที่เว็บไซตของบริษัท
5. จะสามารถดูขอมูลของบริษัททางเว็บไซตไดที่ไหน
ทานสามารถดูขอมูลเอ็กโกไดที่ www.egco.com

6. หากตองการไปเยี่ยมชมโรงไฟฟาจะตองทําอยางไร
เอ็กโกเปดรับสมัครผูรวมโครงการเปนประจําในวันประชุมผูถือหุนและทางเว็บไซต www.egco.com ซึ่งจะ
ประกาศรายชื่อผูถือหุนที่ไดเขารวมโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟาที่เว็บไซตของบริษัท www.egco.com ตาม
วันที่กําหนดพรอมโทรศัพทแจงผลกับผูถือหุนที่ไดเขารวมโครงการ

