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 วนัที�  21  กรกฎาคม 2564 
 

เรื�อง  ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2564 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 (เอกสารประกอบวาระที� 1) 

  2.    สารสนเทศที�เกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งสินทรัพย ์(เอกสารประกอบวาระที� 2) 

  3. รายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ (เอกสารประกอบวาระที� 2) 

  4. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

  5.  ขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม 

  6. ขอ้มูลกรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ      

  7. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 

  8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาลงทะเบียนในวันประชุมผู้ถือหุ้น)  

  9.  แนวปฏิบติัสาํหรับผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัA งที� 1/2564  

         เพื�อป้องกนัการติดต่อของโรคติดเชืAอไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

  10.  ขัAนตอนการใช ้QR Code  

  11. แผนที�แสดงสถานที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัด

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2564 ในวันพุธที� 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์ 

ห้องชนกนนัท์ เลขที� 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณา

เรื�องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนีA  
  

วาระที�  1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564  เมื�อวันที� 19 เมษายน 2564 
 

ที�มาและเหตุผล :  บริษทัฯได้จดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 เมื�อ

วนัที� 19 เมษายน 2564 และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าว ส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที�กาํหนดเรียบร้อยแลว้ โดยรายละเอียด

ตามสาํเนารายงานการประชุมที�ส่งใหผู้ถื้อหุน้ (รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1) 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าว

ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม

ดงักล่าว 

ว

ม
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 การลงมติ  : มติในวาระนีA จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที�  2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท อีส

เทอร์น โคเจนเนอเรชั�น จํากัด (“E-COGEN”) ในการเข้าทําสัญญาซื�อขายหุ้น บริษัท เอส

เอสยูที จํากดั (“SSUT”) 

ที�มาและเหตุผล  : ตามที� ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัA งที�  3/2564 เมื�อวันที�  31 

พฤษภาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัดงันีA  

1) อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยทางออ้ม บริษทั อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั�น 

จาํกดั (“E-COGEN”)  จาํนวน 999,000,000.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทัAงหมด 

1,000,000,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ โดยให ้E-COGEN ถือหุน้ของ 

1.1) บริษทั พีพีทีซี จาํกดั (“PPTC”) โดยออ้มผ่าน บริษทั เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี� โซลูชั�น 

จาํกัด (“APEX”) , บริษทั เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี� จาํกัด (“STCE”) และ บริษทั แทค 

เอ็นเนอร์ยี� จาํกัด (“TAC”) ในสัดส่วนร้อยละ 26.20 ของจาํนวนหุ้นที�ชาํระแล้ว 

และถือโดยตรงอีกร้อยละ 24.50 ของจาํนวนหุ้นที�ชาํระแลว้ รวมเป็นการถือหุ้นใน 

PPTC ทัAงสิAนร้อยละ 50.70 ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ 

1.2) บริษทั เอสเอสยทีู จาํกดั (“SSUT”) โดยออ้มผา่นบริษทั APEX , บริษทั STCE 

และบริษทั TAC ในสัดส่วนร้อยละ 20.96 ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ และถือโดย

ออ้มผา่นบริษทั ทศัน์ศิริ จาํกดั (“That Siri”) อีกร้อยละ 20.00 ของจาํนวนหุน้ที�

ชาํระแลว้ รวมเป็นการถือหุน้ใน SSUT ทัAงสิAนร้อยละ 40.96 ของจาํนวนหุน้ที�

ชาํระแลว้ 

2) อนุมติัให้บริษทัย่อยทางออ้ม E-COGEN เขา้ซืAอหุ้นสามญัของบริษทั เอสเอสยูที จาํกัด 

(“SSUT”) จากผูข้าย ` ราย จาํนวนทัAงสิAน bb,cfc,ggg หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ jg.gg ของ

จํานวนหุ้นทัA งหมดที� ชําระแล้ว รวมมูลค่าทัA งสิA น  `,bgf,fkl,fcg.gg บาท โดยมี

รายละเอียดดงันีA  

2.1) E-COGEN เขา้ซืAอหุ้นสามญัของ SSUT จาํนวนทัAงสิAน 4,378,500 หุ้น จากบริษทั 

คอม-ลิงค์ จาํกัด (“COM-LINK”) ราคาหุ้นละ 170.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 

ของจาํนวนหุ้นทัAงหมดที�ชาํระแล้ว รวมมูลค่าทัA งสิAน 747,672,660.00 บาท และ

ชาํระเงินส่วนเพิ�มเพื�อชดเชยที�ทาง COM-LINK ตอ้งจ่ายเงินเพื�อยกเลิกสัญญาซืAอซืAอ
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ขายหุ้น SSUT ระหว่าง COM-LINK และ EE จาํนวน 114,000,000.00 บาท รวม

เป็นมูลค่าทัAงสิAนจาํนวน 861,672,660.00 บาท (รายการที� 1) 

2.2) E-COGEN เขา้ซืAอหุน้สามญัของ SSUT จาํนวนทัAงสิAน 7,297,500 หุน้  จาก บริษทั 

อี-เทอเนิล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) (“EE”) ราคาหุน้ละ 170.76 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 25.00 ของจาํนวนหุน้ทัAงหมดที�ชาํระแลว้ รวมมูลค่าทัAงสิAน 1,246,121,100.00 

บาท (รายการที� 2) 

ภายหลงัการเขา้ทาํรายการ บริษทัฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและโดยออ้มใน PPTC 

และ SSUT ผา่น E-COGEN ดงันีA  

(1) ถือหุน้ใน PPTC  

- ถือโดยออ้มผา่น TAC ในสัดส่วนร้อยละ `c.`g ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้  

- ถือโดยตรงร้อยละ `j.qg ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้  

รวมเป็นการถือหุน้ใน PPTC ทัAงสิAนร้อยละ qg.fg ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ 

(2) ถือหุน้ใน SSUT  

- ถือโดยออ้มผา่น TAC ในสัดส่วนร้อยละ `g.kc ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้  

- ถือโดยออ้มผา่นบริษทั That Siri ร้อยละ `g.gg ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้  

- ถือโดยตรงร้อยละ jg.gg ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ 

รวมเป็นการถือหุน้ใน SSUT ทัAงสิAนร้อยละ sg.kc ของจาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ 

 

ทัA งนีA  การเข้าซืA อหุ้นสามัญใน SSUT ทัA ง 2 รายการดังกล่าว รวมมูลค่าทัA งสิA น 

2,107,793,760.00  บาท  เมื�อพิจารณาจากเกณฑ์การไดม้า และจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ ที�คาํนวณขนาดรายการได ้คิดเป็นร้อยละ 37.28% ของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ที�มีตวัตนสุทธิ (โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564) ทัAงนีA เมื�อคาํนวณ

ขนาดรายการไดม้าซึ� งสินทรัพยที์�เกิดขึAนระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษทัฯ มี

มติอนุมัติให้เสนอที�ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติ เมื�อรวมกันจะมีขนาด

รายการสูงสุดเท่ากบั 37.28% ของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิ จึงเขา้ข่ายเป็น

รายการการได้มาซึ� งสินทรัพย์ รายการประเภทที�  2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดจด

 3   



 

ทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ดังนัAน บริษทัฯ จึงมีหน้าที�ที�

จะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการทาํรายการประเภทที�  2 ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ) ทนัที โดยมีสารสนเทศอยา่งนอ้ยบญัชี (1) ทา้ยเรื�องรายการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปฯ และตอ้งจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นภายใน 21 วนันบัแต่วนัที�เปิดเผยรายการต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้าย

ประกาศเรื�องรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยสิ์น 

อย่างไรก็ตาม แมบ้ริษทัฯ ไม่มีหน้าที�ตอ้งขออนุมติัการเขา้ทาํรายการการไดม้าซึ� ง

สินทรัพยจ์ากที�ประชุมผูถื้อหุ้น และไม่ตอ้งจดัทาํความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

(IFA) แต่เนื�องจากคณะกรรมการบริษทั เห็นวา่ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ในการเขา้ทาํธุรกรรมซืAอหุน้ดงักล่าว และเมื�อมีการเขา้ทาํรายการการไดม้าของหุน้ SSUT ใน

สัดส่วนร้อยละ 40.00 เพิ�มเติมนัAน จะส่งผลต่องบการเงินรวมของบริษทั เนื�องจากจะมีตอ้งมี

การนํางบการเงินของ SSUT มาจดัทาํงบการเงินรวม และส่งผลสินทรัพยแ์ละหนีA สินรวม

ของบริษทั อย่างมีนยัสําคญั ดงันัAนคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้นาํรายการการไดม้าของ

หุ้น SSUT ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 เสนอต่อที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น และขออนุมติัจากที�

ประชุมผูถื้อหุ้น โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที�เขา้ประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทัAงนีA  บริษทัฯ ไดแ้ต่งตัAง บริษทั ดิสคฟัเวอร์ 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั หรือ DM เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ  เพื�อทาํหนา้ที�ใหค้วามเห็นต่อผู ้

ถือหุ้นของบริษทัฯเกี�ยวกับรายการได้มาซึ� งสินทรัพยใ์นครัA งนีA  ตามที�กาํหนดในประกาศ

รายการได้มาหรือจาํหน่าย  และเพื�อใช้เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ (ทัAงนีA โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี�ยวกบัการ

เขา้ทาํรายการไดม้าซึ�งสินทรัพยข์องบริษทัฯดงักล่าว ในสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 3) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น

เพื�อพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการการไดม้าซึ� งสินทรัพยข์องบริษทัย่อยทางออ้ม บริษทั 

อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั�น จาํกดั (“E-COGEN”) ในการเขา้ทาํสัญญาซืAอขายหุ้น บริษทั เอส

เอสยทีู จาํกดั (“SSUT”) ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ :   มติในวาระนีAจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4   ของ

ผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 

น

 4   



 
 

 

วาระที�  3 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โปรดเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัA งที� 1/2564 

ตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านสามารถ

มอบฉันทะให้บุคคลอื�น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ� งเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

แทนท่าน โดยมีขอ้มูลกรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 6 ดงั

รายชื�อต่อไปนีA  :- 
 

1. นายชยัวฒัน์   อศัวินทรางกูร  - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นางยพุาพรรณ   เอกสิทธิกุล  - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายกมล   รัตนไชย   - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ทัAงนีAบริษทัฯขอเรียนให้ทราบว่า กรรมการอิสระของบริษทัฯไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม 

และโปรดกรอกรายละเอียด พร้อมลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 7) ที�

แนบมาพร้อมหนังสือฉบบันีA มายงั บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  ที�อยู่ 51/29,51/61 

ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี�  กรุงเทพฯ 10210 โดยขอให้ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมโปรดเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานเพื�อแสดงตน ในการเขา้ร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษทั หรือ

เจา้หนา้ที�ที�รับลงทะเบียนในวนัประชุม โดยจะเปิดใหเ้ริ�มลงทะเบียนตัAงแต่เวลา 12.30 น.  

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 
 
 
 

( นายยทุธ  ชินสุภคักุล ) 

ประธานกรรมการ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป  จาํกดั (มหาชน) 

( นายยทุธ  ชินสุภคักุล )
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Shareholder’s Registration No.
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

เรียน
To

Address
บ้านเลขท่ี

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งส้ินรวม
Holding the total amount of shares/units

หุ้น/หน่วย

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
Preferred share
หุ้นบุริมสิทธิ

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

Attachment

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=EP&date=210804

ส่ิงที่ส่งมาด้วย

Nationality
สัญชาติ

Subject
วันที่

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Details of meeting document

Date

Company / Securities Information

บบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Notification of Meeting
แบบแจ้งการประชุม

เร่ือง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Extra-General Meeting  of Shareholders

 21 กรกฎาคม 2564

Meeting Date   :    Wednesday, August 04, 2021 at 14:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 น.

สถานที่ประชุม   :   โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพ
Meeting Venue :   Ebina Hotel, Chanoknun Ballroom, 73/39, Soi Vibhavadi Rangsit 64, Bang Ken, Bangkok

ของ      บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
of            EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเร่ืองดังกล่าว รวมท้ังส่ิงที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=210804 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.epco.co.th / โทร 025510541 ต่อ 470 / email : account@epco.co.th
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=210804
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.epco.co.th /Tel. +66 25510541 Ext. 470 / email : account@epco.co.th
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
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