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หลกัการท่ี 2:  สิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  
 
คณะกรรมการเคารพในสทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัและไดก้าํหนดแนวนโยบายไว ้ดงัน้ี   
 
1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมการเคารพในสทิธพิืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ และดแูลรกัษาสทิธดิงักล่าวโดยเครง่ครดั โดยใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขา่วสาร
ขอ้มลูอย่างเพยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้สนับสนุนผูถ้อืหุน้และนักลงทุนสถาบนั ใหใ้ชส้ทิธใินการเขา้ประชุมและออก
เสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และไมก่ระทาํการใด ๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้  
 
คณะกรรมการมุ่งมัน่ที่จะสรา้งความเจรญิเตบิโตบนศกัยภาพหรอืขดีความสามารถที่แทจ้รงิของบรษิทัเพื่อให้ผูถ้อืหุ้น
ไดร้บัผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืจากการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพและผลประกอบการทีด่ขีองบรษิทั  
 
2. การจดัประชมุผูถื้อหุ้น  
ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ คณะกรรมการไดป้ฏบิตัติามแนวทางการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ดงัน้ี 
 
- สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ตลอดจนผูบ้รหิารและฝา่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ผูส้อบ

บญัช ีเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้อยา่งพรอ้มเพรยีงกนั 
- จดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย วตัถุประสงค์และเหตุผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ และหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทัง้
นําเสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัเป็นการล่วงหน้าก่อนทีจ่ะจดัสง่เอกสาร เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้
ถอืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนไดร้บัขอ้มูลในรูปแบบเอกสารดงักล่าวจากบรษิทัอย่าง
ละเอยีด  และไมม่กีารนําเสนอเรือ่งอื่นทีผู่ถ้อืหุน้ไมเ่คยไดร้บัรูม้าก่อน 

- เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิธอิอกเสยีงโดยมอบฉันทะ รวมทัง้เสนอ
กรรมการอสิระของบรษิทัเป็นทางเลอืกใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหล้งคะแนนเสยีงแทนในกรณีที่ผู้ถอืหุน้ไม่
สามารถเขา้รว่มประชุมได ้   

- เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการไดท้ลีะคน ซึง่ผูถ้อืหุน้มสีทิธทิีจ่ะเลอืกผูแ้ทนทีเ่หน็วา่
มีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้ามาทําหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทําให้เกิดความ
หลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้อยา่งแทจ้รงิ 

- อํานวยความสะดวกในการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้โดยเท่าเทยีมกนัทุกราย รวมทัง้ใหโ้อกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการแสดง
ความคดิเหน็ การถามคาํถามต่อทีป่ระชุมในแต่ละวาระตามระเบยีบวาระการประชุม และประธานในทีป่ระชุมไดใ้ห้
ความสาํคญัและตอบขอ้ซกัถามในทุกประเดน็ โดยมกีารบนัทกึการประชุมอยา่งครบถว้น  

- เผยแพรร่ายงานการประชุมผ่านทาง ตลท. และเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถตรวจสอบได ้
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3. สิทธิของผูถื้อหุ้นรายย่อยในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้วา่ จะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีมกนั คณะกรรมการจงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่น
น้อยสามารถเสนอระเบยีบวาระการประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ประจาํปี รวมทัง้เสนอชื่อผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้เป็น
กรรมการ โดยมขี ัน้ตอนและวธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนและโปรง่ใส ดงัน้ี 
 
คณุสมบติัผูถื้อหุ้น 
ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ /หรอืเสนอชื่อกรรมการตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัทีเ่สนอระเบยีบ
วาระการประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมการ ซึง่อาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัไดโ้ดยมสีดัสว่นการถอืหุน้ข ัน้
ตํ่าไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 0.05 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั (คดิเป็นจาํนวนหุน้ 263,233 หุน้) 
 
ขัน้ตอนการเสนอระเบียบวาระการประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วน จะต้องส่งแบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และสง่ให้
คณะกรรมการพรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งภายในเวลาทีก่าํหนด ดงัน้ี 
1. หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจาก ตลท.  
2. เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 
 
เร่ืองท่ีจะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 
โดยปกตแิลว้ เรือ่งทีจ่ะไมบ่รรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 
o เรื่องทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีก่ํากบัดแูล

บรษิทั หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
o เรือ่งทีเ่ป็นอาํนาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการเวน้แต่เป็นกรณีทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งมนียัสาํคญัต่อ

ผูถ้อืหุน้โดยรวม 
o เรือ่งทีบ่รษิทัไดด้าํเนินการแลว้ 
o เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออาํนาจทีบ่รษิทัจะดาํเนินการได ้
 
ขัน้ตอนการเสนอช่ือกรรมการ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น ตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอชื่อกรรมการ และสง่ใหค้ณะกรรมการพรอ้มเอกสารที่
เกีย่วขอ้งภายในเวลาทีก่าํหนด ดงัน้ี 
1. หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจาก ตลท.  
2. หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตั ิ

ไดแ้ก่ การศกึษาและ ประวตักิารทาํงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
3. เอกสารประกอบเพิม่เตมิ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 
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คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 
บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 
o มคีุณสมบตัถิูกต้องและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจํากดั กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์และการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
o มคีวามรู ้ ความสามารถ ความเป็นอสิระ ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการดว้ยความระมดัระวงัดว้ยความซื่อสตัย ์ (Duty of 

Care and Duty of Loyalty) สามารถทุม่เทอุทศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย มอีายทุีเ่หมาะสม มสีขุภาพรา่งกาย
ทีแ่ขง็แรง และจติใจทีส่มบรูณ์ สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ มกีารเตรยีมตวัเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นอยา่งด ี มสีว่นร่วมทีส่รา้งสรรคใ์นการประชุม มคีวามตรงไปตรงมา มคีวามกลา้หาญในการ
แสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุม และ/หรอื เป็นนกัธุรกจิทีม่ชีื่อเสยีง ประวตักิารทาํงาน และจรยิธรรมทีด่งีาม และ
ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม 

o มคีวามรูค้วามสามารถทีส่าํคญัต่อธุรกจิของบรษิทั ไดแ้ก่ ธุรกจิบญัชแีละการเงนิ บรหิารธุรกจิ  กลยุทธธ์ุรกจิ การ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและกฎหมาย  

o ไมค่วรดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัเกนิ 2 บรษิทั ในกรณีทีเ่ป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และ 5 บรษิทั ในกรณีที่
เป็นกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร  

 
การส่งเอกสาร 
ผูถ้อืหุน้สง่แบบรายการและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหฝ้า่ยเลขานุการบรษิทั ตามทีอ่ยู ่ดงัน้ี 
 
ฝา่ยเลขานุการบรษิทั 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
อาคารเอก็โก 222 หมูท่ี ่5 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 
 
หรอืแจง้เรื่องอยา่งไมเ่ป็นทางการที ่ Email Address ของคณะกรรมการที ่ directors@egco.com ก่อนสง่ตน้ฉบบัของ
แบบรายการพรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหฝ้า่ยเลขานุการบรษิทั 
 
ขัน้ตอนการพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการบรษิทั จะเป็นผู้รบัผดิชอบในการสอบทานความครบถ้วนของขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ และนําเสนอ
คณะกรรมการพจิารณาต่อไป ซึง่ขอ้วนิิจฉยัของคณะกรรมการต่อขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ถอืเป็นสิน้สดุ 
 
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธงิบการเงนิรวม หลงัหกัภาษเีงนิ
ได ้หรอื ในจาํนวนทีท่ยอยเพิม่ขึน้อยา่งสมํ่าเสมอ หากไมม่เีหตุจาํเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกจิของบรษิทัในโครงการ
ต่างๆ ในอนาคต หรอืการจ่ายเงนิปนัผล ทีม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมสีาระสาํคญั โดยการ
จา่ยเงนิปนัผลตอ้งไมเ่กนิกวา่กาํไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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5. การซ้ือขายหุ้นของกรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสงู 
ในกรณีทีก่รรมการ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ประสงคท์ีจ่ะซือ้หรอืขายหุน้ของ
บรษิทั จะตอ้งแจง้ความประสงคใ์นการซือ้หรอืขายหุน้ดงักล่าว มายงัเลขานุการบรษิทัอยา่งน้อย 1 วนั ล่วงหน้าก่อนทาํ
การซือ้ขาย 
 
6. การติดต่อกรรมการ 
ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ยหรอืกรรมการบรษิทั  เพื่อใหข้อ้แนะนําอนัเป็นประโยชน์ 
และสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บับรษิทัได ้  ดงัน้ี 
 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ คณะกรรมการบรษิทั : directors@egco.com 

คณะกรรมการตรวจสอบ :   auditcommittee@egco.com 
จดหมายธรรมดา คณะกรรมการบรษิทั : 

  
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
อาคารเอก็โก 222 หมูท่ี ่5 ถนนวภิาวดรีงัสติ  
แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 

คณะกรรมการตรวจสอบ : 
 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
อาคารเอก็โก 222 หมูท่ี ่5 ถนนวภิาวดรีงัสติ  
แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 

 
เลขานุการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบในการรบัเอกสารทีส่ง่ถงึคณะกรรมการ และดําเนินการสง่ใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ย
หรอืกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง และจะสรุปขอ้เสนอแนะและประเดน็ต่างๆ ทัง้หมด เพื่อจะเสนอคณะกรรมการทราบ เป็นราย
ไตรมาส   ยกเวน้เป็นจดหมายทีส่ง่ถงึคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่จะถกูจดัสง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  
 
เอกสารทีม่เีน้ือความดงัน้ีจะไมไ่ดร้บัการสง่ต่อใหค้ณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย หรอืกรรมการพจิารณา 

 การสมคัรงาน 
 แบบสาํรวจหรอืการขอรบัขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั 
 การเสนอขายสนิคา้หรอืบรกิาร 
 การขอเงนิบรจิาค 
  


