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เร่ืองน่ารู้และแนวปฏิบติัส าหรบัผู้ถือหุ้นเอก็โก 
 
เงินปันผล / Dividend  
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของเอก็โก 
เอก็โกมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างสม ่าเสมอ โดยอตัราการจ่ายเงนิปันผลจะเชื่อมโยงกบั
ผลประกอบการของบรษิทั   ปัจจุบนัเอก็โกไดก้ าหนดนโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 
ของก าไรสุทธงิบการเงนิรวมหลงัหกัภาษีเงนิได ้หรอื ในจ านวนที่ทยอยเพิม่ขึน้อย่างสม ่าเสมอหากไม่มเีหตุ
จ าเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกจิของบรษิทัในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรอืการจ่ายเงนิปันผลทีม่ผีลกระทบ
ต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิัทอย่างมสีาระส าคญัโดยการจ่ายเงนิปันผลต้องไม่เกนิกว่าก าไรสะสมของงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ  
 
2. ก าหนดการจ่ายเงินปันผล 
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 41 ก าหนดใหจ้่ายเงนิปัน
ผลภายใน 1 เดอืน นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัลงมตแิล้วแต่กรณี   โดยปกติเอก็โก
จะพยายามจ่ายเงนิปันผลใหเ้รว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้โดยก าหนดการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบั
ผลประกอบการครึ่งปีแรกและจ่ายผลประกอบการครึ่งปีหลัง ประมาณเดือนกันยายนและพฤษภาคม
ตามล าดบั 
 
3. หากไม่ได้รบัเงินปันผลจะท าอย่างไร 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รบัเงินปันผล หรือมีเงินปันผลค้างจ่าย กรุณาติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื TSD ตามทีอ่ยู่ดงันี้ 
 
การตดิต่อดว้ยตนเอง 93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
ไปรษณีย ์ 93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
อเีมล ์ SETContactCenter@set.or.th 
โทรศพัท ์ 0 2009 9000 

 
เพื่อสอบถามว่ามเีอกสารตีคนืไปยงั TSD หรอืไม่ หากมเีอกสารตคีนื ให้แจ้งความประสงค์ขอรบัเอกสารได้
ดว้ยตนเองหรอืมอบอ านาจได ้แต่หากไม่มเีอกสารตคีนื ใหข้อรายละเอยีดเลขทีเ่ช็ค จ านวนเงนิ วนัทีจ่่ายเงนิ
ปันผลทีส่ญูหาย และน ารายละเอยีด ดงักล่าวนัน้ไปแจง้ความ พรอ้มน าใบแจง้ความมาตดิต่อที ่ TSD เพื่อขอ
ออกเชค็เงนิปันผล พรอ้มแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 
• แบบค าขอออกเชค็เงนิปันผล/ดอกเบีย้ หรอืใบหุน้ฉบบัใหม่แทนฉบบัทีส่ญูหาย 
• บนัทกึแจง้ความของสถานีต ารวจ 
• ส าเนาบตัรประชาชนผูถ้อืหุน้พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
•  เอกสารประกอบเพิม่เตมิตามแต่กรณี หรอื 
• ตดิต่อสอบถามไดท้ี ่TSD Call Center หมายเลขโทรศพัท ์0 2009 9000 
 

4. จะขอรบัเอกสารสิทธิต่างๆ ท่ีตีคืนจากไปรษณียไ์ดอ้ยา่งไร 
ผู้ถือหลกัทรัพย์สามารถติดต่อขอรบัเอกสารสิทธิต่ าง ๆ ที่ TSD ได้จดัส่งทางไปรษณีย์แต่ไม่ถึงมือผู้ร ับ
ปลายทาง และมกีารตคีนืกลบัมายงั TSD ไดโ้ดยน าเอกสารแสดงตวั มายื่นเพื่อตดิต่อขอรบัไดใ้นวนัและเวลา



ท าการ หรอืสามารถท าจดหมายพรอ้มเอกสารประกอบแสดงตวัแจง้ให ้TSD จดัส่งเอกสารดงักล่าวกลบัทาง
ไปรษณีย ์

 

5. หากเชค็เงินปันผลหมดอายุแล้วจะท าอย่างไร 

• น าเชค็เงนิปันผลพรอ้มส าเนาบตัรประชาชนตดิต่อขอแกไ้ขไดท้ีเ่จา้หน้าทีเ่คาน์เตอรเ์ซอรว์สิ  
93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 หรอื 

• ตดิต่อสอบถามขอ้มลูการด าเนินการไดท้ี ่TSD Call Center 0 2009 9000 
 
6. หากต้องการแก้ไขเชค็เงินปันผล/ ดอกเบีย้ต้องด าเนินการอย่างไร 
ท่านสามารถแจง้ขอแกไ้ขเชค็เงนิปันผล / ดอกเบีย้ โดยยื่นหลกัฐานเอกสารดงันี้ 
• หนังสอืแจง้ขอแกไ้ขเชค็เงนิปันผล / ดอกเบีย้ 
• เชค็เงนิปันผล / ดอกเบีย้ฉบบัเดมิ 
• ค าสัง่ศาลแต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดก (กรณีสัง่จ่ายผูจ้ดัการมรดก) 
• เอกสารประกอบเพิม่เตมิตามแต่กรณี  
• ตดิต่อสอบถามขอ้มลูการด าเนินการไดท้ี ่TSD Call Center 0 2009 9000 
 
7. ในกรณีท่ีต้องการเปล่ียนวิธีการรบัเงินปันผลเป็น e-dividend  จะต้องท าอย่างไร 
ผูถ้อืหุน้สามารถยื่นแบบค าขอน าเงนิปันผล/ ดอกเบี้ยเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบ
ตามที่ก าหนด และส่งไปยัง TSD และในกรณีที่ถือหลักทรพัย์ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์  สามารถส่งผ่าน         
โบรกเกอร์ที่ใช้บรกิารอยู่ได้อกีทางหนึ่ง โดยนายทะเบยีนหลกัทรพัย์จะด าเนินการจ่ายเงนิปันผล/ ดอกเบี้ย   
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เมื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ได้แจ้งความจ านงที่จะจ่ายเงินปันผล/  ดอกเบี้ย         
ดว้ยการน าเขา้บญัชเีงนิฝากใหก้บัผูถ้อืหลกัทรพัยห์รอืเจา้ของหลกัทรพัย ์ 
 
การลงทะเบยีนและใบหลกัทรพัย ์
1. หากต้องการโอนใบหลกัทรพัย ์จะต้องด าเนินการอย่างไร 

การโอนหลกัทรพัย ์คอื การจดทะเบยีนมอบหลกัทรพัยท์ีต่นเองเป็นเจา้ของอยูใ่หแ้ก่ผูอ้ื่น โดยมขีัน้ตอน
ดงันี้      

• ผูโ้อนหลกัทรพัยล์งนามสลกัหลงัใบหลกัทรพัยใ์นช่องผูโ้อน 
• ผูร้บัโอนหลกัทรพัยล์งนามสลกัหลงัใบหลกัทรพัยใ์นช่องผูร้บัโอน 
• ผูร้บัโอนหลกัทรพัยด์ าเนินการกรอกแบบฟอรม์การขอลงทะเบยีนรบัโอนหลกัทรพัย์ พรอ้มแนบ

ใบหลกัทรพัยท์ีม่กีารสลกัหลงั  ลงนามทัง้ผูโ้อนและผูร้บัโอน และแนบเอกสารแสดงตนทัง้ของ   
ผูโ้อนและผูร้บัโอนมาด าเนินการที ่TSD เพื่อใหก้ารโอนนัน้สมบูรณ์ 

• TSD จะตรวจสอบและยนืยนัการโอน และส่งมอบใบหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูร้บัโอนต่อไป 

ในกรณีทีม่กีารรบัรองรายการโอนหลกัทรพัย์ TSD จะประทบัตรานายทะเบยีน รบัรองรายการโอนไวด้า้นหลงั
ใบหลกัทรพัย์ และส่งใบหลกัทรพัย์นัน้กลบัไปยงัผู้รบัโอนภายในวนัที่ยื่นเอกสารเพื่อขอโอนใบหลักทรพัย ์   
แต่หากขอให้ออกใบหุ้นฉบับใหม่ ให้แก่ผู้ร ับโอน  ผู้รับโอนจะได้รับใบหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา               
30 วนั หลังจากวันที่ยื่นเอกสารเพื่อขอโอนใบหลกัทรพัย์  โดยในการติดต่อขอรบัใบหลกัทรพัย์ดังกล่าว         
ผูถ้ือหลกัทรพัย์สามารถติดต่อโดยตรง หรอืมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนได้ โดยน าใบรบั (Slip)     

http://www.tsd.co.th/download_files/service_forms/srg/edividend_app_th.pdf


ซึง่ออกใหโ้ดย TSD มายื่นขอรบัในวนัและเวลาท าการ หรอืสามารถแจง้ให ้TSD จดัส่งใบหลกัทรพัย์ดงักล่าว
ทางไปรษณียล์งทะเบยีนได ้

2.   หากใบหุ้นสูญหายจะต้องท าอย่างไร 
ใบหุน้เป็นเอกสารส าคญั ผูถ้อืหุน้จงึควรเกบ็รกัษาอย่างด ี ในกรณีทีใ่บหุน้สญูหายใหน้ าเรื่องดงักล่าวแจง้ความ 
พรอ้มน าใบแจง้ความไปตดิต่อ TSD เพื่อขอใบหุน้ฉบบัใหม่พรอ้มแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ 

• แบบค าขอออกใบหุน้ฉบบัใหมแ่ทนฉบบัทีส่ญูหาย 
• บนัทกึแจง้ความของสถานีต ารวจ 
• ส าเนาบตัรประชาชนผูถ้อืหุน้พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
• เอกสารประกอบเพิม่เตมิตามแตก่รณี หรอื 
• ตดิต่อสอบถามเพื่อด าเนินการไดท้ี ่ TSD Call Center 0 2009 9000 

 
3.  หากต้องการเปล่ียนช่ือหรือท่ีอยูจ่ะต้องด าเนินการอย่างไร 
ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบค าขอแก้ไขขอ้มูลผู้ถือหลกัทรพัย์และเอกสารประกอบตามที่  TSD ก าหนดที่ TSD    
ในวนัและเวลาท าการ หรอืจดัส่งแบบค าขอแก้ไขขอ้มูลผูถ้อืหลกัทรพัย์และเอกสารประกอบดงักล่าวให ้TSD 
ทางไปรษณีย์ ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ และชื่อสกุล จะต้องแนบใบหุน้ฉบบัจรงิมาพรอ้มกบั
แบบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัยเ์พื่อออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ดว้ย  
 
ส าหรบัที่อยู่ของผู้ถอืหุน้ทีแ่จง้กบั TSD ควรเป็นที่อยู่ทีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณีย์ลงทะเบยีน    
มบีุคคลที่อยู่บ้านเพื่อลงลายมอืชื่อรบัเอกสารจากบุรุษไปรษณีย์โดยเฉพาะในวนัและเวลาราชการ และต้อง
ไม่ใช่ทีอ่ยู่ทีเ่ป็นตูไ้ปรษณีย ์ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ 
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ฝากหลกัทรพัย์ไวก้บั TSD โดยผ่านบรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย์ ผูถ้อืหุน้สามารถแจง้ขอ
แกไ้ขขอ้มลูกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยไ์ดโ้ดยตรง 
 
ทัง้นี้ การแก้ไขขอ้มูลดงักล่าวจะมผีลกบัการจ่ายสทิธปิระโยชน์ เมื่อ TSD ไดร้บัแบบค าขอแก้ไขไม่น้อยกว่า   
5 วนัท าการ ก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีน หรอืวนั record date (แลว้แต่กรณี) 
 
4.  หากจะเปล่ียนใบหุ้นเป็นแบบ scripless จะต้องด าเนินการอยา่งไร 
สามารถด าเนินการได ้2 วธิ ีดงันี้ 

• ฝากเขา้บญัชสีมาชกิทีผู่ถ้อืหุน้มบีญัชอียู่ โดยตดิต่อสอบถามไดท้ีบ่รษิทัสมาชกินัน้ ๆ 
• ฝากเขา้บญัช ีIssuer Account (กรณีไม่มบีญัชกีบับรษิทัสมาชกิ) ตดิต่อไดท้ีเ่คารเ์ตอรเ์ซอรว์สิ ของ 

TSD หรอื 
• สอบถามขอ้มลูเพื่อด าเนินการที ่TSD Call Center โทร. 0 2009 9000 

 
การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
1. บริษทัจะจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีเมือ่ไร 
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 29 ก าหนดวา่ บรษิทัตอ้งจดั
ใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 



โดยปกตเิอก็โกจะจดัประชมุผูถ้อืหุน้ประมาณเดอืนเมษายนของทุกปี ทัง้นี้ การประชมุผูถ้อืหุน้เป็นเหตุการณ์
ส าคญัของบรษิทั ซึง่ผูถ้อืหุน้จะไดพ้บกบักรรมการและผูบ้รหิารของเอก็โก 
 
2. หากไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นได้จะต้องด าเนินการอย่างไร 
เน่ืองจากผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นเจา้ของบรษิทั เอก็โกจงึสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมและใชส้ทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ใหผู้แ้ทนเขา้ร่วมประชุมตามแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้หรอืสามารถ
พมิพห์นังสอืมอบฉันทะไดจ้ากเวบ็ไซต์ของเอก็โก www.egco.com  โดยผูร้บัมอบฉนัทะไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อื
หุน้ของเอก็โก ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้้รบัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออก
เสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้       
โดยปกตเิอก็โกจะเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้   
 
ในการจัดเตรียมหนังสือมอบฉั นทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน               
พรอ้มน าหลกัฐานมาแสดงตามทีก่ าหนดไว ้ 
 
3. หากจะเสนอระเบียบวาระในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีจะต้องด าเนินการอย่างไร 
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรบั       
การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น     
และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 
4. จะออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้นอยา่งไร 
ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่มหีรอืทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะมาโดยถอืว่าหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง 
ทัง้นี้ การออกเสยีงลงคะแนนจะตอ้งออกเสียงดว้ยจ านวนหุน้ทัง้หมด จะแบ่งแยกเป็นเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และ
งดออกเสยีง พรอ้มกนัในวาระเดยีวกนัไม่ได้  ทัง้นี้ เอ็กโกจะแจง้ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนให้ทราบในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งและสามารถออกเสยีงลงคะแนนไดต้ามทีป่ระสงค ์ 
 
การได้รบัข่าวสารจากบริษทั 
1. ผู้ถือหุ้นจะได้รบัรายงานประจ าปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใด 
เอก็โกประกาศวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประมาณเดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี  และจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและ
รายงานประจ าปีใหผู้ถ้อืหุน้ไดป้ระมาณสิน้เดอืนมนีาคมหรอืต้นเดอืนเมษายน ซึง่เอก็โกจะเผยแพร่หนงัสอืเชญิ
ประชุมผูถ้ือหุน้บนเวบ็ไซต์ประมาณ  1  เดอืนก่อนวนัประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบเอกสารจากบรษิทั  

 
2. หากต้องการได้รบัจดหมายขา่ว(Newsletter) จากบริษทัในรปูอิเลก็ทรอนิกสจ์ะต้องด าเนินการ

อย่างไร 
ท่านสามารถขอรบัจดหมายข่าว (Newsletter) โดยแสดงความจ านงได้ที่ e-mail: ir@egco.com ทัง้นี้ เมื่อมี
จดหมายขา่วฉบบัใหม่ออกทางหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธจ์ะแจง้ใหท้่านทราบทางอเีมล  
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3. หากไม่ได้รบัจดหมายขา่ว (Newsletter) จะต้องด าเนินการอย่างไร 
เอ็กโกได้จดัท าจดหมายข่าวเป็นรายไตรมาส  หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รบัจดหมายข่าวกรุณาติดต่อหน่วยงาน      
นักลงทุนสัมพันธ์ทางโทรศัพท์  0 2998 5150-5153 หรือทาง e-mail: ir@egco.com เพื่อขอรับเอกสาร      
ซึ่งโดยปกติผู้ถือหุ้นจะได้รบัจดหมายข่าวเป็นประจ า หากไม่ได้รบัทางไปรษณีย์ ผู้ถือหุ้นควรด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของทีอ่ยู่ของท่านกบั TSD หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยไ์ดโ้ดยตรง 
 
4. หากต้องการได้รบัเอกสารของบริษทัจะต้องด าเนินการอยา่งไร 
เอก็โกไดจ้ดัใหม้แีบบฟอรม์เพื่อขอรบัเอกสารทีส่ าคญั เช่น รายงานประจ าปี ผูถ้อืหุน้สามารถกรอกแบบฟอร์ม
ดงักล่าวและส่งให้เลขานุการบรษิทัทาง e-mail: cs@egco.com เพื่อขอรบัขอ้มูลได ้นอกจากนัน้ ยงัสามารถ   
ดขูอ้มลูดงักล่าวไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั  
 
5. จะสามารถดขู้อมูลของบริษทัทางเวบ็ไซต์ได้ท่ีไหน 
ท่านสามารถดขูอ้มลูเอก็โกไดท้ี ่www.egco.com 
 
6. หากต้องการไปเยีย่มชมโรงไฟฟ้าจะต้องท าอย่างไร  
เอ็กโกเปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการเป็นประจ าในวันประชุมผู้ถือหุ้นและทางเว็บไซต์ www.egco.com           
ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เขา้ร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่เว็บไซต์ของบรษิัท www.egco.com 
ตามวนัทีก่ าหนดพรอ้มโทรศพัทแ์จง้ผลกบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมโครงการ 
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