สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 14
เรื่องน่ ารู้และแนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับผูถ้ ือหุ้นเอ็กโก
เงิ นปันผล / Dividend
1. นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของเอ็กโก
เอ็กโกมีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างสมํ่าเสมอ โดยอัตราการจ่ายเงินปนั ผลจะเชื่อมโยงกับ
ผลประกอบการของบริษทั ปจั จุบนั เอ็กโกได้กําหนดนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลในอัตราประมาณร้อยละ 40
ของกําไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือ ในจํานวนที่ทยอยเพิม่ ขึน้ อย่างสมํ่าเสมอหากไม่มเี หตุ
จําเป็ นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษทั ในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปนั ผลทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีสาระสําคัญโดยการจ่ายเงินปนั ผลต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2. กําหนดการจ่ายเงิ นปันผล
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษทั ข้อ 41 กําหนดให้จ่ายเงินปนั
ผลภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั ลงมติแล้วแต่กรณี โดยปกติเอ็กโก
จะพยายามจ่ายเงินปนั ผลให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถทําได้ โดยกําหนดการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลสําหรับ
ผลประกอบการครึ่ง ปี แ รกและจ่ า ยผลประกอบการครึ่ง ปี ห ลัง ประมาณเดือ นกัน ยายนและพฤษภาคม
ตามลําดับ
3. หากไม่ได้รบั เงิ นปันผลจะทําอย่างไร
กรณี ท่ีผู้ถือ หุ้น ไม่ไ ด้ร บั เงิน ป นั ผล หรือ มีเ งิน ป นั ผลค้า งจ่ า ย กรุ ณ าติด ต่ อ บริษัท ศูน ย์ร บั ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรือ TSD ตามทีอ่ ยูด่ งั นี้
การติดต่อด้วยตนเอง
ไปรษณีย์
อีเมล์
โทรศัพท์
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เพื่อสอบถามว่ามีเอกสารตีคนื ไปยัง TSD หรือไม่ หากมีเอกสารตีคนื ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารได้
ด้วยตนเองหรือมอบอํานาจได้ แต่หากไม่มเี อกสารตีคนื ให้ขอรายละเอียดเลขทีเ่ ช็ค จํานวนเงิน วันทีจ่ ่ายเงิน
ปนั ผลทีส่ ญ
ู หาย และนํารายละเอียด ดังกล่าวนัน้ ไปแจ้งความ พร้อมนําใบแจ้งความมาติดต่อที่ TSD เพื่อขอ
ออกเช็คเงินปนั ผล พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 แบบคําขอออกเช็คเงินปนั ผล/ดอกเบีย้ หรือใบหุน้ ฉบับใหม่แทนฉบับทีส่ ญ
ู หาย
 บันทึกแจ้งความของสถานีตาํ รวจ
 สําเนาบัตรประชาชนผูถ้ อื หุน้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 เอกสารประกอบเพิม่ เติมตามแต่กรณี หรือ
 ติดต่อสอบถามได้ท่ี TSD Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2009 9000
4. จะขอรับเอกสารสิ ทธิ ต่างๆ ที่ตีคืนจากไปรษณี ยไ์ ด้อย่างไร
ผู้ถอื หลักทรัพย์สามารถติดต่อขอรับเอกสารสิทธิต่าง ๆ ที่ TSD ได้จดั ส่งทางไปรษณีย์แต่ไม่ถึงมือผู้รบั
ปลายทาง และมีการตีคนื กลับมายัง TSD ได้โดยนําเอกสารแสดงตัว มายื่นเพื่อติดต่อขอรับได้ในวันและเวลา

ทําการ หรือสามารถทําจดหมายพร้อมเอกสารประกอบแสดงตัวแจ้งให้ TSD จัดส่งเอกสารดังกล่าวกลับทาง
ไปรษณีย์
5. หากเช็คเงิ นปันผลหมดอายุแล้วจะทําอย่างไร
 นําเช็คเงินปนั ผลพร้อมสําเนาบัตรประชาชนติดต่อขอแก้ไขได้ทเ่ี จ้าหน้าทีเ่ คาน์เตอร์เซอร์วสิ
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือ
 ติดต่อสอบถามข้อมูลการดําเนินการได้ท่ี TSD Call Center 0 2009 9000
6. หากต้องการแก้ไขเช็คเงิ นปันผล/ ดอกเบีย้ ต้องดําเนิ นการอย่างไร
ท่านสามารถแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปนั ผล / ดอกเบีย้ โดยยืน่ หลักฐานเอกสารดังนี้
 หนังสือแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปนั ผล / ดอกเบีย้
 เช็คเงินปนั ผล / ดอกเบีย้ ฉบับเดิม
 คําสังศาลแต่
่
งตัง้ ผูจ้ ดั การมรดก (กรณีสงจ่
ั ่ ายผูจ้ ดั การมรดก)
 เอกสารประกอบเพิม่ เติมตามแต่กรณี
 ติดต่อสอบถามข้อมูลการดําเนินการได้ท่ี TSD Call Center 0 2009 9000
7. ในกรณี ที่ต้องการเปลี่ยนวิ ธีการรับเงิ นปันผลเป็ น e-dividend จะต้องทําอย่างไร
ผูถ้ อื หุน้ สามารถยื่นแบบคําขอนําเงินปนั ผล/ ดอกเบีย้ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบ
ตามทีก่ ําหนด และส่งไปยัง TSD และในกรณีทถ่ี อื หลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ สามารถส่งผ่านโบรก
เกอร์ทใ่ี ช้บริการอยูไ่ ด้อกี ทางหนึ่ง โดยนายทะเบียนหลักทรัพย์จะดําเนินการจ่ายเงินปนั ผล/ ดอกเบีย้ เข้าบัญชี
เงินฝากธนาคาร เมื่อบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ได้แจ้งความจํานงทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผล/ ดอกเบีย้ ด้วยการนําเข้า
บัญชีเงินฝากให้กบั ผูถ้ อื หลักทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์
การลงทะเบียนและใบหลักทรัพย์
1. หากต้องการโอนใบหลักทรัพย์ จะต้องดําเนิ นการอย่างไร
การโอนหลักทรัพย์ คือ การจดทะเบียนมอบหลักทรัพย์ทต่ี นเองเป็ นเจ้าของอยูใ่ ห้แก่ผอู้ ่นื โดยมีขนั ้ ตอน
ดังนี้
 ผูโ้ อนหลักทรัพย์ลงนามสลักหลังใบหลักทรัพย์ในช่องผูโ้ อน
 ผูร้ บั โอนหลักทรัพย์ลงนามสลักหลังใบหลักทรัพย์ในช่องผูร้ บั โอน
 ผูร้ บั โอนหลักทรัพย์ดาํ เนินการกรอกแบบฟอร์มการขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ พร้อมแนบ
ใบหลักทรัพย์ทม่ี กี ารสลักหลัง ลงนามทัง้ ผูโ้ อนและผูร้ บั โอน และแนบเอกสารแสดงตนทัง้ ของผู้
โอนและผูร้ บั โอนมาดําเนินการที่ TSD เพือ่ ให้การโอนนัน้ สมบูรณ์
 TSD จะตรวจสอบและยืนยันการโอน และส่งมอบใบหลักทรัพย์ให้แก่ผรู้ บั โอนต่อไป
ในกรณีทม่ี กี ารรับรองรายการโอนหลักทรัพย์ TSD จะประทับตรานายทะเบียน รับรองรายการโอนไว้ดา้ นหลัง
ใบหลักทรัพย์ และส่งใบหลักทรัพย์นนั ้ กลับไปยังผูร้ บั โอนภายในวันทีย่ ่นื เอกสารเพื่อขอโอนใบหลักทรัพย์ แต่
หากขอให้ออกใบหุน้ ฉบับใหม่ให้แก่ผรู้ บั โอน ผูร้ บั โอนจะได้รบั ใบหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจาก
วันที่ย่นื เอกสารเพื่อขอโอนใบหลักทรัพย์ โดยในการติดต่อขอรับใบหลักทรัพย์ดงั กล่าว ผู้ถอื หลักทรัพย์
สามารถติดต่อโดยตรง หรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนได้ โดยนําใบรับ (Slip) ซึ่งออกให้โดย

TSD มายื่นขอรับในวันและเวลาทําการ หรือสามารถแจ้งให้ TSD จัดส่งใบหลักทรัพย์ดงั กล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนได้
2. หากใบหุ้นสูญหายจะต้องทําอย่างไร
ใบหุน้ เป็ นเอกสารสําคัญ ผูถ้ อื หุน้ จึงควรเก็บรักษาอย่างดี ในกรณีท่ใี บหุน้ สูญหายให้นําเรื่องดังกล่าวนัน้ ไป
แจ้งความ พร้อมนําใบแจ้งความไปติดต่อ TSD เพือ่ ขอใบหุน้ ฉบับใหม่พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 แบบคําขอออกใบหุน้ ฉบับใหม่แทนฉบับทีส่ ญ
ู หาย
 บันทึกแจ้งความของสถานีตาํ รวจ
 สําเนาบัตรประชาชนผูถ้ อื หุน้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 เอกสารประกอบเพิม่ เติมตามแต่กรณี หรือ
 ติดต่อสอบถามเพือ่ ดําเนินการได้ท่ี TSD Call Center 0 2009 9000
3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่จะต้องดําเนิ นการอย่างไร
ผูถ้ อื หุน้ สามารถยื่นแบบคําขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์และเอกสารประกอบตามที่ TSD กําหนดที่ TSD ใน
วันและเวลาทําการ หรือจัดส่งแบบคําขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์และเอกสารประกอบดังกล่าวให้ TSD ทาง
ไปรษณีย์ ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อแก้ไขคํานําหน้าชื่อ ชื่อ และชื่อสกุล จะต้องแนบใบหุน้ ฉบับจริงมาพร้อมกับแบบ
คําขอแก้ไขข้อมูลผูถ้ อื หลักทรัพย์เพือ่ ออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ดว้ ย
สําหรับทีอ่ ยูข่ องผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ จ้งกับ TSD ควรเป็ นทีอ่ ยูท่ ส่ี ะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธไี ปรษณียล์ งทะเบียน มี
บุคคลทีอ่ ยูบ่ า้ นเพือ่ ลงลายมือชื่อรับเอกสารจากบุรุษไปรษณียโ์ ดยเฉพาะในวันและเวลาราชการ และต้องไม่ใช่
ทีอ่ ยูท่ เ่ี ป็ นตูไ้ ปรษณีย์ ตามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาํ หนดไว้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ฝากหลักทรัพย์ไว้กบั TSD โดยผ่านบริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ ผูถ้ อื หุน้ สามารถแจ้งขอ
แก้ไขข้อมูลกับบริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ได้โดยตรง
ทัง้ นี้ การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกับการจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อ TSD ได้รบั แบบคําขอแก้ไขไม่น้อยกว่า 5
วันทําการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือวัน record date (แล้วแต่กรณี)
4. หากจะเปลี่ยนใบหุ้นเป็ นแบบ scripless จะต้องดําเนิ นการอย่างไร
สามารถดําเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
 ฝากเข้าบัญชีสมาชิกทีผ่ ถู้ อื หุน้ มีบญ
ั ชีอยู่ โดยติดต่อสอบถามได้ทบ่ี ริษทั สมาชิกนัน้ ๆ
 ฝากเข้าบัญชี Issuer Account (กรณีไม่มบี ญ
ั ชีกบั บริษทั สมาชิก) ติดต่อได้ทเ่ี คาร์เตอร์เซอร์วสิ ของ
TSD หรือ
 สอบถามข้อมูลเพือ่ ดําเนินการที่ TSD Call Center โทร. 0 2009 9000
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
1. บริ ษทั จะจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี เมื่อไร
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และข้อบังคับบริษทั ข้อ 29 กําหนดว่า บริษทั ต้องจัด
ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั

โดยปกติเอ็กโกจะจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี ทัง้ นี้ การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นเหตุการณ์
สําคัญของบริษทั ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ จะได้พบกับกรรมการและผูบ้ ริหารของเอ็กโก
2. หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้นได้จะต้องดําเนิ นการอย่างไร
เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นเจ้าของบริษทั เอ็กโกจึงสนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมและใช้สทิ ธิ ์ออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้ผแู้ ทนเข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมากับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือสามารถ
พิมพ์หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของเอ็กโก www.egco.com โดยผูร้ บั มอบฉันทะไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื
หุน้ ของเอ็กโก ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ โดย
ปกติเอ็กโกจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
ในการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ
หลักฐานมาแสดงตามทีก่ าํ หนดไว้

ผู้ถอื หุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนพร้อมนํ า

3. หากจะเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี จะต้องดําเนิ นการอย่างไร
ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นและชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
4. จะออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่างไร
ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีม่ หี รือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง
ทัง้ นี้ การออกเสียงลงคะแนนจะต้องออกเสียงด้วยจํานวนหุน้ ทัง้ หมด จะแบ่งแยกเป็ นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง พร้อมกันในวาระเดียวกันไม่ได้ ทัง้ นี้ เอ็กโกจะแจ้งขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบในที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องและสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามทีป่ ระสงค์
การได้รบั ข่าวสารจากบริ ษทั
1. ผูถ้ ือหุ้นจะได้รบั รายงานประจําปี และหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใด
เอ็กโกประกาศวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
รายงานประจําปี ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ประมาณสิน้ เดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ซึง่ เอ็กโกจะเผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ประมาณ 1 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั
2. หากต้องการได้รบั จดหมายข่าว(Newsletter) จากบริ ษทั ในรูปอิ เล็กทรอนิ กส์จะต้องดําเนิ นการ
อย่างไร
ท่านสามารถขอรับจดหมายข่าว (Newsletter) โดยแสดงความจํานงได้ท่ี e-mail: ir@egco.com ทัง้ นี้ เมื่อมี
จดหมายข่าวฉบับใหม่ออกทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งให้ทา่ นทราบทางอีเมล

3. หากไม่ได้รบั จดหมายข่าว (Newsletter) จะต้องดําเนิ นการอย่างไร
เอ็กโกได้จดั ทําจดหมายข่าวเป็ นรายไตรมาส หากผูถ้ อื หุ้นไม่ได้รบั จดหมายข่าวกรุณาติดต่อหน่ วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ 0 2998 5145-8 หรือทาง e-mail: ir@egco.com เพื่อขอรับเอกสาร ซึง่ โดยปกติ
ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั จดหมายข่าวเป็ นประจํา หากไม่ได้รบั ทางไปรษณีย์ ผูถ้ อื หุน้ ควรดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องของทีอ่ ยูข่ องท่านกับ TSD หรือ บริษทั สมาชิกผูฝ้ ากหลักทรัพย์ได้โดยตรง
4. หากต้องการได้รบั เอกสารของบริ ษทั จะต้องดําเนิ นการอย่างไร
เอ็กโกได้จดั ให้มแี บบฟอร์มเพื่อขอรับเอกสารทีส่ าํ คัญ เช่น รายงานประจําปี ผูถ้ อื หุน้ สามารถกรอกแบบฟอร์ม
ดังกล่าวและส่งให้เลขานุ การบริษทั ทาง e-mail: cs@egco.com เพื่อขอรับข้อมูลได้ นอกจากนัน้ ยังสามารถดู
ข้อมูลดังกล่าวได้ทเ่ี ว็บไซต์ของบริษทั
5. จะสามารถดูข้อมูลของบริ ษทั ทางเว็บไซต์ได้ที่ไหน
ท่านสามารถดูขอ้ มูลเอ็กโกได้ท่ี www.egco.com
6. หากต้องการไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ าจะต้องทําอย่างไร
เอ็กโกเปิ ดรับสมัครผูร้ ่วมโครงการเป็ นประจําในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และทางเว็บไซต์ www.egco.com ซึ่งจะ
ประกาศรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่ได้เข้าร่วมโครงการเยีย่ มชมโรงไฟฟ้าทีเ่ ว็บไซต์ของบริษทั www.egco.com ตาม
วันทีก่ าํ หนดพร้อมโทรศัพท์แจ้งผลกับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการ

