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เร่ืองน่ารู้และแนวปฏิบติัสาํหรบัผูถื้อหุ้นเอก็โก 
 
เงินปันผล / Dividend  
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของเอก็โก 
เอก็โกมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างสมํ่าเสมอ โดยอตัราการจ่ายเงนิปนัผลจะเชื่อมโยงกบั
ผลประกอบการของบรษิทั   ปจัจุบนัเอก็โกไดก้ําหนดนโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 
ของกําไรสุทธงิบการเงนิรวมหลงัหกัภาษีเงนิได ้หรอื ในจํานวนที่ทยอยเพิม่ขึน้อย่างสมํ่าเสมอหากไม่มเีหตุ
จาํเป็นอื่นใด เชน่ การขยายธุรกจิของบรษิทัในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรอืการจ่ายเงนิปนัผลทีม่ผีลกระทบ
ต่อการดําเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมสีาระสาํคญัโดยการจ่ายเงนิปนัผลตอ้งไม่เกนิกว่ากําไรสะสมของงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ  
 
2. กาํหนดการจ่ายเงินปันผล 
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 41 กําหนดใหจ้่ายเงนิปนั
ผลภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัลงมตแิลว้แต่กรณี   โดยปกตเิอก็โก
จะพยายามจา่ยเงนิปนัผลใหเ้รว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถทาํได ้โดยกําหนดการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลสาํหรบั
ผลประกอบการครึ่งปีแรกและจ่ายผลประกอบการครึ่งปีหลัง ประมาณเดือนกันยายนและพฤษภาคม
ตามลาํดบั 
 
3. หากไม่ได้รบัเงินปันผลจะทาํอย่างไร 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รบัเงินปนัผล หรือมีเงินปนัผลค้างจ่าย กรุณาติดต่อบริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั หรอื TSD ตามทีอ่ยูด่งัน้ี 
 
การตดิต่อดว้ยตนเอง 93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
ไปรษณยี ์ 93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
อเีมล ์ SETContactCenter@set.or.th 
โทรศพัท ์ 0 2009 9000 

 
เพื่อสอบถามว่ามเีอกสารตคีนืไปยงั TSD หรอืไม ่หากมเีอกสารตคีนื ใหแ้จง้ความประสงคข์อรบัเอกสารได้
ดว้ยตนเองหรอืมอบอํานาจได ้แต่หากไม่มเีอกสารตคีนื ใหข้อรายละเอยีดเลขทีเ่ชค็ จาํนวนเงนิ วนัทีจ่่ายเงนิ
ปนัผลทีส่ญูหาย และนํารายละเอยีด ดงักล่าวนัน้ไปแจง้ความ พรอ้มนําใบแจง้ความมาตดิต่อที ่ TSD เพื่อขอ
ออกเชค็เงนิปนัผล พรอ้มแนบเอกสารดงัต่อไปน้ี 
 แบบคาํขอออกเชค็เงนิปนัผล/ดอกเบีย้ หรอืใบหุน้ฉบบัใหมแ่ทนฉบบัทีส่ญูหาย 
 บนัทกึแจง้ความของสถานีตาํรวจ 
 สาํเนาบตัรประชาชนผูถ้อืหุน้พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
  เอกสารประกอบเพิม่เตมิตามแต่กรณี หรอื 
 ตดิต่อสอบถามไดท้ี ่TSD Call Center หมายเลขโทรศพัท ์0 2009 9000 
 
4. จะขอรบัเอกสารสิทธิต่างๆ ท่ีตีคืนจากไปรษณียไ์ด้อย่างไร 
ผู้ถอืหลกัทรพัย์สามารถติดต่อขอรบัเอกสารสทิธต่ิาง ๆ ที่ TSD ได้จดัส่งทางไปรษณีย์แต่ไม่ถึงมอืผู้รบั
ปลายทาง และมกีารตคีนืกลบัมายงั TSD ไดโ้ดยนําเอกสารแสดงตวั มายื่นเพื่อตดิต่อขอรบัไดใ้นวนัและเวลา



ทาํการ หรอืสามารถทาํจดหมายพรอ้มเอกสารประกอบแสดงตวัแจง้ให ้TSD จดัสง่เอกสารดงักล่าวกลบัทาง
ไปรษณีย ์
 
5. หากเชค็เงินปันผลหมดอายแุล้วจะทาํอย่างไร 

 นําเชค็เงนิปนัผลพรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนตดิต่อขอแกไ้ขไดท้ีเ่จา้หน้าทีเ่คาน์เตอรเ์ซอรว์สิ  
93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 หรอื 

 ตดิต่อสอบถามขอ้มลูการดาํเนินการไดท้ี ่TSD Call Center 0 2009 9000 
 
6. หากต้องการแก้ไขเชค็เงินปันผล/ ดอกเบีย้ต้องดาํเนินการอย่างไร 
ทา่นสามารถแจง้ขอแกไ้ขเชค็เงนิปนัผล / ดอกเบีย้ โดยยืน่หลกัฐานเอกสารดงัน้ี 
 หนงัสอืแจง้ขอแกไ้ขเชค็เงนิปนัผล / ดอกเบีย้ 
 เชค็เงนิปนัผล / ดอกเบีย้ฉบบัเดมิ 
 คาํสัง่ศาลแต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดก (กรณีสัง่จา่ยผูจ้ดัการมรดก) 
 เอกสารประกอบเพิม่เตมิตามแต่กรณี  
 ตดิต่อสอบถามขอ้มลูการดาํเนินการไดท้ี ่TSD Call Center 0 2009 9000 
 
7. ในกรณีท่ีต้องการเปล่ียนวิธีการรบัเงินปันผลเป็น e-dividend  จะต้องทาํอย่างไร 
ผูถ้อืหุน้สามารถยื่นแบบคาํขอนําเงนิปนัผล/ ดอกเบีย้เขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบ
ตามทีก่ําหนด และสง่ไปยงั TSD และในกรณีทีถ่อืหลกัทรพัยใ์นระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์ สามารถสง่ผ่านโบรก
เกอรท์ีใ่ชบ้รกิารอยูไ่ดอ้กีทางหน่ึง โดยนายทะเบยีนหลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการจ่ายเงนิปนัผล/ ดอกเบีย้เขา้บญัชี
เงนิฝากธนาคาร เมื่อบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยไ์ดแ้จง้ความจํานงทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผล/ ดอกเบีย้ดว้ยการนําเขา้
บญัชเีงนิฝากใหก้บัผูถ้อืหลกัทรพัยห์รอืเจา้ของหลกัทรพัย ์ 
 
การลงทะเบียนและใบหลกัทรพัย ์
1. หากต้องการโอนใบหลกัทรพัย ์จะต้องดาํเนินการอย่างไร 

การโอนหลกัทรพัย ์คอื การจดทะเบยีนมอบหลกัทรพัยท์ีต่นเองเป็นเจา้ของอยูใ่หแ้ก่ผูอ้ื่น โดยมขี ัน้ตอน
ดงัน้ี      

 ผูโ้อนหลกัทรพัยล์งนามสลกัหลงัใบหลกัทรพัยใ์นชอ่งผูโ้อน 
 ผูร้บัโอนหลกัทรพัยล์งนามสลกัหลงัใบหลกัทรพัยใ์นชอ่งผูร้บัโอน 
 ผูร้บัโอนหลกัทรพัยด์าํเนินการกรอกแบบฟอรม์การขอลงทะเบยีนรบัโอนหลกัทรพัย ์พรอ้มแนบ

ใบหลกัทรพัยท์ีม่กีารสลกัหลงั  ลงนามทัง้ผูโ้อนและผูร้บัโอน และแนบเอกสารแสดงตนทัง้ของผู้
โอนและผูร้บัโอนมาดาํเนินการที ่TSD เพือ่ใหก้ารโอนนัน้สมบรูณ์ 

 TSD จะตรวจสอบและยนืยนัการโอน และสง่มอบใบหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูร้บัโอนต่อไป 

ในกรณีทีม่กีารรบัรองรายการโอนหลกัทรพัย ์TSD จะประทบัตรานายทะเบยีน รบัรองรายการโอนไวด้า้นหลงั
ใบหลกัทรพัย ์และสง่ใบหลกัทรพัยน์ัน้กลบัไปยงัผูร้บัโอนภายในวนัทีย่ ื่นเอกสารเพื่อขอโอนใบหลกัทรพัย ์แต่
หากขอใหอ้อกใบหุน้ฉบบัใหมใ่หแ้ก่ผูร้บัโอน ผูร้บัโอนจะไดร้บัใบหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลา 30 วนั  หลงัจาก
วนัที่ยื่นเอกสารเพื่อขอโอนใบหลกัทรพัย์ โดยในการตดิต่อขอรบัใบหลกัทรพัย์ดงักล่าว ผู้ถอืหลกัทรพัย์
สามารถตดิต่อโดยตรง หรอืมอบอํานาจใหบุ้คคลอื่นดําเนินการแทนได ้โดยนําใบรบั (Slip) ซึ่งออกใหโ้ดย 



TSD มายื่นขอรบัในวนัและเวลาทาํการ หรอืสามารถแจง้ให ้TSD จดัสง่ใบหลกัทรพัยด์งักล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนได ้

2.   หากใบหุ้นสญูหายจะต้องทาํอย่างไร 
ใบหุน้เป็นเอกสารสาํคญั ผูถ้อืหุน้จงึควรเกบ็รกัษาอย่างด ี ในกรณีที่ใบหุน้สญูหายใหนํ้าเรื่องดงักล่าวนัน้ไป
แจง้ความ พรอ้มนําใบแจง้ความไปตดิต่อ TSD เพือ่ขอใบหุน้ฉบบัใหมพ่รอ้มแนบเอกสารดงัต่อไปน้ี 

 แบบคาํขอออกใบหุน้ฉบบัใหมแ่ทนฉบบัทีส่ญูหาย 
 บนัทกึแจง้ความของสถานีตาํรวจ 
 สาํเนาบตัรประชาชนผูถ้อืหุน้พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 เอกสารประกอบเพิม่เตมิตามแต่กรณี หรอื 
 ตดิต่อสอบถามเพือ่ดาํเนินการไดท้ี ่ TSD Call Center 0 2009 9000 

 
3.  หากต้องการเปล่ียนช่ือหรือท่ีอยู่จะต้องดาํเนินการอย่างไร 
ผูถ้อืหุน้สามารถยื่นแบบคาํขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ละเอกสารประกอบตามที ่TSD กําหนดที ่TSD ใน
วนัและเวลาทาํการ หรอืจดัสง่แบบคาํขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัยแ์ละเอกสารประกอบดงักล่าวให ้TSD ทาง
ไปรษณีย ์ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อแกไ้ขคํานําหน้าชื่อ ชื่อ และชื่อสกุล จะตอ้งแนบใบหุน้ฉบบัจรงิมาพรอ้มกบัแบบ
คาํขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัยเ์พือ่ออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหมด่ว้ย  
 
สาํหรบัทีอ่ยูข่องผูถ้อืหุน้ทีแ่จง้กบั TSD ควรเป็นทีอ่ยูท่ีส่ะดวกต่อการรบัเอกสารโดยวธิไีปรษณียล์งทะเบยีน มี
บุคคลทีอ่ยูบ่า้นเพือ่ลงลายมอืชื่อรบัเอกสารจากบุรุษไปรษณียโ์ดยเฉพาะในวนัและเวลาราชการ และตอ้งไมใ่ช่
ทีอ่ยูท่ีเ่ป็นตูไ้ปรษณีย ์ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้ 
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ฝากหลกัทรพัยไ์วก้บั TSD โดยผ่านบรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย ์ผูถ้อืหุน้สามารถแจง้ขอ
แกไ้ขขอ้มลูกบับรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยไ์ดโ้ดยตรง 
 
ทัง้น้ี การแกไ้ขขอ้มลูดงักลา่วจะมผีลกบัการจา่ยสทิธปิระโยชน์ เมื่อ TSD ไดร้บัแบบคาํขอแกไ้ขไมน้่อยกวา่ 5 
วนัทาํการ ก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน หรอืวนั record date (แลว้แต่กรณี) 
 
4.  หากจะเปล่ียนใบหุ้นเป็นแบบ scripless จะต้องดาํเนินการอย่างไร 
สามารถดาํเนินการได ้2 วธิ ีดงัน้ี 

 ฝากเขา้บญัชสีมาชกิทีผู่ถ้อืหุน้มบีญัชอียู ่โดยตดิต่อสอบถามไดท้ีบ่รษิทัสมาชกินัน้ ๆ 
 ฝากเขา้บญัช ีIssuer Account (กรณีไมม่บีญัชกีบับรษิทัสมาชกิ) ตดิต่อไดท้ีเ่คารเ์ตอรเ์ซอรว์สิ ของ 

TSD หรอื 
 สอบถามขอ้มลูเพือ่ดาํเนินการที ่TSD Call Center โทร. 0 2009 9000 

 
การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
1. บริษทัจะจดัประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเม่ือไร 
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 29 กาํหนดวา่ บรษิทัตอ้งจดั
ใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 



โดยปกตเิอก็โกจะจดัประชุมผูถ้อืหุน้ประมาณเดอืนเมษายนของทุกปี ทัง้น้ี การประชุมผูถ้อืหุน้เป็นเหตุการณ์
สาํคญัของบรษิทั ซึง่ผูถ้อืหุน้จะไดพ้บกบักรรมการและผูบ้รหิารของเอก็โก 
 
2. หากไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุ้นได้จะต้องดาํเนินการอย่างไร 
เน่ืองจากผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นเจา้ของบรษิทั เอก็โกจงึสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้รว่มประชุมและใชส้ทิธิอ์อก
เสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ใหผู้แ้ทนเขา้รว่มประชุมตามแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมากบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้หรอืสามารถ
พมิพห์นงัสอืมอบฉนัทะไดจ้ากเวบ็ไซตข์องเอก็โก www.egco.com  โดยผูร้บัมอบฉนัทะไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นผูถ้อื
หุน้ของเอก็โก ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ให้ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้โดย
ปกตเิอก็โกจะเสนอชื่อกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้   
 
ในการจดัเตรยีมหนังสอืมอบฉันทะ ผู้ถอืหุ้นจะต้องกรอกขอ้มูลในหนังสอืมอบฉันทะให้ครบถ้วนพร้อมนํา
หลกัฐานมาแสดงตามทีก่าํหนดไว ้ 
 
3. หากจะเสนอระเบียบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีจะต้องดาํเนินการอย่างไร 
ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นและชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการ
พจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทกําหนดไว้ในหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ
เผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 
4. จะออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุ้นอย่างไร 
ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีม่หีรอืทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะมาโดยถอืวา่หน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสยีง 
ทัง้น้ี การออกเสยีงลงคะแนนจะตอ้งออกเสยีงดว้ยจาํนวนหุน้ทัง้หมด จะแบ่งแยกเป็นเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และ
งดออกเสยีง พรอ้มกนัในวาระเดยีวกนัไม่ได ้ ทัง้น้ี เอก็โกจะแจง้ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนใหท้ราบในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ปฏบิตัไิดถ้กูตอ้งและสามารถออกเสยีงลงคะแนนไดต้ามทีป่ระสงค ์ 
 
การได้รบัข่าวสารจากบริษทั 
1. ผูถื้อหุ้นจะได้รบัรายงานประจาํปีและหนังสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นเม่ือใด 
เอก็โกประกาศวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประมาณเดอืนกุมภาพนัธข์องทุกปี  และจะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมและ
รายงานประจําปีใหผู้ถ้อืหุน้ไดป้ระมาณสิน้เดอืนมนีาคมหรอืตน้เดอืนเมษายน ซึง่เอก็โกจะเผยแพรห่นังสอืเชญิ
ประชุมผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตป์ระมาณ  1  เดอืนก่อนวนัประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลู
ประกอบการประชุมลว่งหน้าอยา่งเพยีงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบเอกสารจากบรษิทั  

 
2. หากต้องการได้รบัจดหมายข่าว(Newsletter) จากบริษทัในรปูอิเลก็ทรอนิกสจ์ะต้องดาํเนินการ

อย่างไร 
ท่านสามารถขอรบัจดหมายขา่ว (Newsletter) โดยแสดงความจาํนงไดท้ี ่e-mail: ir@egco.com ทัง้น้ี เมื่อมี
จดหมายขา่วฉบบัใหมอ่อกทางหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบทางอเีมล  

 
 
 



3. หากไม่ได้รบัจดหมายข่าว (Newsletter) จะต้องดาํเนินการอย่างไร 
เอ็กโกไดจ้ดัทําจดหมายข่าวเป็นรายไตรมาส  หากผูถ้อืหุ้นไม่ได้รบัจดหมายข่าวกรุณาตดิต่อหน่วยงานนัก
ลงทุนสมัพนัธท์างโทรศพัท ์ 0 2998 5145-8 หรอืทาง e-mail: ir@egco.com เพื่อขอรบัเอกสาร ซึง่โดยปกติ
ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัจดหมายขา่วเป็นประจํา หากไม่ไดร้บัทางไปรษณีย ์ผูถ้อืหุน้ควรดําเนินการตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของทีอ่ยูข่องทา่นกบั TSD หรอื บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัยไ์ดโ้ดยตรง 
 
4. หากต้องการได้รบัเอกสารของบริษทัจะต้องดาํเนินการอย่างไร 
เอก็โกไดจ้ดัใหม้แีบบฟอรม์เพื่อขอรบัเอกสารทีส่าํคญั เช่น รายงานประจาํปี ผูถ้อืหุน้สามารถกรอกแบบฟอรม์
ดงักลา่วและสง่ใหเ้ลขานุการบรษิทัทาง e-mail: cs@egco.com เพื่อขอรบัขอ้มลูได ้นอกจากนัน้ ยงัสามารถดู
ขอ้มลูดงักลา่วไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั  
 
5. จะสามารถดขู้อมลูของบริษทัทางเวบ็ไซตไ์ด้ท่ีไหน 
ทา่นสามารถดขูอ้มลูเอก็โกไดท้ี ่www.egco.com 
 
6. หากต้องการไปเย่ียมชมโรงไฟฟ้าจะต้องทาํอย่างไร  
เอก็โกเปิดรบัสมคัรผูร้่วมโครงการเป็นประจําในวนัประชุมผูถ้อืหุน้และทางเวบ็ไซต์ www.egco.com  ซึ่งจะ
ประกาศรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการเยีย่มชมโรงไฟฟ้าทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทั www.egco.com ตาม
วนัทีก่าํหนดพรอ้มโทรศพัทแ์จง้ผลกบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการ 
 
 
 


