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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักการที่ 2: สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นและการปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการเคารพในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันและได้กาํ หนดแนวนโยบายไว้ ดังนี้
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการเคารพในสิทธิพน้ื ฐานของผูถ้ อื หุน้ และดูแลรักษาสิทธิดงั กล่าวโดยเคร่งครัด โดยให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข่าวสาร
ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ สนับสนุ นผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนสถาบัน ให้ใช้สทิ ธิในการเข้าประชุมและออก
เสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการมุ่งมันที
่ ่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริงของบริษทั เพื่อให้ผูถ้ อื หุ้น
ได้รบั ผลตอบแทนทีย่ งยื
ั ่ นจากการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและผลประกอบการทีด่ ขี องบริษทั
2. การจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ คณะกรรมการได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้
-

-

-

-

-

สนับสนุนให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผูบ้ ริหารและฝา่ ยงานทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ผูส้ อบ
บัญชี เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างพร้อมเพรียงกัน
จัด ส่ง หนัง สือ เชิญ ประชุ ม พร้อ มรายละเอีย ดระเบีย บวาระการประชุ ม ประกอบด้ว ย วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเหตุ ผ ล
ความเห็นของคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้า ร่วมประชุม ให้แ ก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า รวมทัง้
นําเสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดบนเว็บไซต์ของบริษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือหุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารดังกล่าวจากบริษทั อย่าง
ละเอียด และไม่มกี ารนําเสนอเรือ่ งอื่นทีผ่ ถู้ อื หุน้ ไม่เคยได้รบั รูม้ าก่อน
เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ รวมทัง้ เสนอ
กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นทางเลือกให้ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีท่ผี ู้ถอื หุน้ ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการได้ทลี ะคน ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิทจ่ี ะเลือกผูแ้ ทนทีเ่ ห็นว่า
มีคุ ณ สมบัติเ หมาะสมเข้า มาทํา หน้ า ที่ก รรมการเพื่อดูแ ลรัก ษาผลประโยชน์ ข องตนเอง ซึ่ง จะทํา ให้เ กิด ความ
หลากหลายและเป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง
อํานวยความสะดวกในการประชุมให้ผูถ้ อื หุน้ โดยเท่าเทียมกันทุกราย รวมทัง้ ให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็น การถามคําถามต่อทีป่ ระชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม และประธานในทีป่ ระชุมได้ให้
ความสําคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน
เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง ตลท. และเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้
สามารถตรวจสอบได้
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3. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นรายย่อยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
เพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั ผูถ้ อื หุน้ ว่า จะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วน
น้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี รวมทัง้ เสนอชื่อผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเข้าเป็ น
กรรมการ โดยมีขนั ้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนและโปร่งใส ดังนี้
คุณสมบัติผถู้ ือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรือเสนอชื่อกรรมการต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันทีเ่ สนอระเบียบ
วาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ ซึง่ อาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ขัน้
ตํ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั (คิดเป็ นจํานวนหุน้ 263,233 หุน้ )
ขัน้ ตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน จะต้องส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และส่งให้
คณะกรรมการพร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องภายในเวลาทีก่ าํ หนด ดังนี้
1. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจาก ตลท.
2. เอกสารประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
โดยปกติแล้ว เรือ่ งทีจ่ ะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมโดยทัวไปจะประกอบด้
่
วย
o เรื่องทีข่ ดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีก่ ํากับดูแล
บริษทั หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ การกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
o เรือ่ งทีเ่ ป็ นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
o เรือ่ งทีบ่ ริษทั ได้ดาํ เนินการแล้ว
o เรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออํานาจทีบ่ ริษทั จะดําเนินการได้
ขัน้ ตอนการเสนอชื่อกรรมการ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อกรรมการ และส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารที่
เกีย่ วข้องภายในเวลาทีก่ าํ หนด ดังนี้
1. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจาก ตลท.
2. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
ได้แก่ การศึกษาและ ประวัตกิ ารทํางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
3. เอกสารประกอบเพิม่ เติม ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
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คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
บุคคลทีไ่ ด้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังนี้
o มีคุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
o มีความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of
Care and Duty of Loyalty) สามารถทุม่ เทอุทศิ เวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุทเ่ี หมาะสม มีสขุ ภาพร่างกาย
ทีแ่ ข็งแรง และจิตใจทีส่ มบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ มีการเตรียมตัวเป็ นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็ นอย่างดี มีสว่ นร่วมทีส่ ร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการ
แสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุม และ/หรือ เป็ นนักธุรกิจทีม่ ชี ่อื เสียง ประวัตกิ ารทํางาน และจริยธรรมทีด่ งี าม และ
ได้รบั การยอมรับจากสังคม
o มีความรูค้ วามสามารถทีส่ าํ คัญต่อธุรกิจของบริษทั ได้แก่ ธุรกิจบัญชีและการเงิน บริหารธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ การ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี และกฎหมาย
o ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั เกิน 2 บริษทั ในกรณีทเ่ี ป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร และ 5 บริษทั ในกรณีท่ี
เป็ นกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
การส่งเอกสาร
ผูถ้ อื หุน้ ส่งแบบรายการและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้ฝา่ ยเลขานุการบริษทั ตามทีอ่ ยู่ ดังนี้
ฝา่ ยเลขานุการบริษทั
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 หมูท่ ่ี 5 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็ นทางการที่ Email Address ของคณะกรรมการที่ directors@egco.com ก่อนส่งต้นฉบับของ
แบบรายการพร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้ฝา่ ยเลขานุการบริษทั
ขัน้ ตอนการพิ จารณา
ฝ่ายเลขานุ การบริษทั
จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึง่ ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ ถือเป็ นสิน้ สุด

และนํ าเสนอ

4. นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงิน
ได้ หรือ ในจํานวนทีท่ ยอยเพิม่ ขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ หากไม่มเี หตุจาํ เป็ นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษทั ในโครงการ
ต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปนั ผล ทีม่ ผี ลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีสาระสําคัญ โดยการ
จ่ายเงินปนั ผลต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. การซื้อขายหุ้นของกรรมการ หรือผูบ้ ริ หารระดับสูง
ในกรณีทก่ี รรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ประสงค์ทจ่ี ะซือ้ หรือขายหุน้ ของ
บริษทั จะต้องแจ้งความประสงค์ในการซือ้ หรือขายหุน้ ดังกล่าว มายังเลขานุ การบริษทั อย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทํา
การซือ้ ขาย
6. การติ ดต่อกรรมการ
ผูถ้ อื หุน้ สามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการบริษทั เพื่อให้ขอ้ แนะนําอันเป็ นประโยชน์
และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษทั ได้ ดังนี้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
จดหมายธรรมดา

คณะกรรมการบริษทั :
คณะกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการบริษทั :

directors@egco.com
auditcommittee@egco.com
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 หมูท่ ่ี 5 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 หมูท่ ่ี 5 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

คณะกรรมการตรวจสอบ :

เลขานุ การบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการรับเอกสารทีส่ ง่ ถึงคณะกรรมการ และดําเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อย
หรือกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทัง้ หมด เพื่อจะเสนอคณะกรรมการทราบ เป็ นราย
ไตรมาส ยกเว้นเป็ นจดหมายทีส่ ง่ ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ จะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
เอกสารทีม่ เี นื้อความดังนี้จะไม่ได้รบั การส่งต่อให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือกรรมการพิจารณา
 การสมัครงาน
 แบบสํารวจหรือการขอรับข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั
 การเสนอขายสินค้าหรือบริการ
 การขอเงินบริจาค
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