วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เรื่ อง

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-meeting)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
2. เอกสารสาหรับการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อีสเทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 3/2564 ประชุม
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุ มตั ิให้เรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 4 สิ งหาคม 2564 เวลา
14.00 น. ที่ โ รงแรมเอบี น่ าเฮ้าส์ ห้ อ งชนกนัน ท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิ ภาวดี รั ง สิ ต 64 ถนนวิ ภาวดี รั ง สิ ต เขตบางเขน
กรุ งเทพมหานคร นั้น
เนื่ องด้วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ ได้กลับมาแพร่ ระบาดเป็ น
ระลอกใหม่ ซึ่ งพบผูต้ ิดเชื้ อเป็ นจานวนมาก และมีการแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว บริ ษทั ฯมีความตระหนัก และห่ วงใยต่อ
สุ ขภาพของผูถ้ ือหุ้นเป็ นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุน้ ีที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ หรื อวิธีการ
สาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามความจาเป็ น และเหมาะสม
ด้วยเหตุดงั กล่าวบริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เป็ นรูปแบบ
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ถ่ ายทอดสด เวลา 14.00 น. และมีระเบียบวาระการประชุ มตามเดิม
ตามรายละเอียดที่ปรากฎในหนังสื อเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดส่ งให้ กับผู้ถือหุ้น โดยไม่ มีการจัดประชุมที่โรงแรมเอบีน่าเฮ้ าส์
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-นายอารั กษ์ ราษฎร์ บริ หาร-

( นายอารักษ์ ราษฎร์บริ หาร )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ข้ อปฏิบัติสาหรับการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่ วมประชุม E-EGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นาส่ งเอกสารแสดงตัวตน
เพื่ อ ยื น ยัน สิ ท ธิ เ ข้า ร่ วมประชุ ม E-EGM ผ่ า นระบบน าส่ ง เอกสาร (Pre-Registration) เพื่ อ ระบุ ตัว ตน โดยเข้า ไปที่
https://ep.foqus.vc/registration/

หรื อสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

โดยระบบจะเปิ ดให้ดาเนินการ ตั้งแต่วนั ที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิ งหาคม 2564
1. เมื่อเข้าสู่ ระบบแล้ว ให้ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้อง
ตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด) เช่น
• เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์
• เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสื อเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
• อี เ มลที่ ใ ช้ ส าหรั บ การรั บ WebLink ในการเข้า สู่ ก ารประชุ ม E-EGM ชื่ อ ผู ้ใ ช้ (Username) และรหั ส ผ่ า น
(Password) สาหรับการเข้าร่ วมประชุม E-EGM
• หมายเลขโทรศัพท์
• แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้
กรณีมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ ใช่
กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตามเอกสารแนบ สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ตามเอกสารแนบ สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
และเอกสารฉบับจริ ง ให้ส่งทางไปรษณี ย ์
และเอกสารฉบับจริ ง ให้ส่งทางไปรษณี ย ์
2. เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการตรวจสอบเอกสารเพื่อ
ยื น ยัน สิ ท ธิ เ ข้าร่ วมประชุ ม โดยเมื่ อ ผ่านการตรวจสอบสิ ทธิ แ ล้ว ผูถ้ ื อ หุ้ น หรื อ ผูร้ ั บมอบฉัน ทะจะได้รั บอีเ มลแจ้ง
รายละเอียด ดังนี้

• ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
• WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-EGM
• คู่มือการใช้งานระบบ
ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุ มตั ิ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมหรื อนาส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้
3. ทั้งนี้ ขอให้ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ไว้เป็ นความลับ ไม่
เปิ ดเผยแก่ผอู ้ ื่น และในกรณี ที่ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านสู ญหาย หรื อยังไม่ได้รับภายใน
วันที่ 2 สิ งหาคม 2564 กรุ ณาติดต่อบริ ษทั ฯ โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ที่บริ ษทั ฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด
ทั้ง นี้ ระบบจะเปิ ดให้ ท่ า นลงทะเบี ย นเข้า ร่ วมประชุ ม ล่ ว งหน้ า 1 ชั่ ว โมง ก่ อ นเริ่ มการประชุ ม อย่ า งไรก็ ต าม
การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่ มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
5. สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้
โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรื อ “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” กรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะไม่ลงคะแนน
สาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณี ที่ท่านประสบปั ญหาทางด้านเทคนิ คในการใช้ระบบการประชุ ม E-EGM ก่ อนการประชุ ม หรื อระหว่างการ
ประชุ ม กรุ ณาติ ดต่อ Quidlab ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบการประชุ ม E-EGM ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะระบุช่อง
ทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
เอกสารสาหรับการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
1.1.1 บัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
1.1.2 ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ อบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจ
1.2. ผู้ถือหุ้นชาวต่ างชาติ
1.2.1 หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุ้น
1.2.2 ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ อบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ ับมอบอานาจ
2. นิติบุคคล
2.1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.1.1. สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
2.1.2. สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
2.2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
2.2.1 สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล
2.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารี พบั ลิค
วิธีการมอบฉันทะ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง ผูถ้ ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าร่ วมประชุมแทนได้ โดยการ
จัดทาหนังสื อมอบฉันทะมอบให้กบั ผูร้ ับมอบฉันทะ ในการนี้ทางบริ ษทั ฯได้ส่งแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ให้กบั ผูถ้ ือ
หุ้น ซึ่งเป็ นแบบมอบฉันทะที่ให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นในการระบุความประสงค์การลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
ผู้ถือหุ้ นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้นผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E - EGM) ของบริ ษัทได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะได้ โดยดาเนินการ ดังนี้
1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั
โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้ ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้าชื่ อกรรมการ

อิสระ ตามที่บริ ษทั ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุม
ดังกล่าว
2. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3. ส่งหนังสื อมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสานักงานใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ ที่
1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail:
2) ฉบับจริ งทางไปรษณี ย:์

ir@epco.co.th และ
คุณกนกอร จันทน์คร หรื อ คุณรัตนา พูลยศ
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 66 (สยามสามัคคี)
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2551-0541-4 ต่อ 470, 474 โทรสาร 0-2552-0905

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 2 สิ งหาคม 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯได้มีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทนั เวลาเริ่ มประชุม ทั้งนี้ผถู ้ ือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ และผูถ้ ือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้
การเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั ฯ จะเริ่ มเปิ ดระบบการเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ก่อนเริ่ มการประชุม ตั้งแต่ 13.00 น. เป็ นต้นไป
ในวัน พุ ธ ที่ 4 สิ ง หาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ อ อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) เท่ า นั้น โดยถ่ า ยทอดสด ณ ห้ อ งประชุ ม
สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ
การออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน
1. ประธานที่ประชุมขอให้ผถู ้ ือหุ้นออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผูถ้ ือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ทาเครื่ องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผูถ้ ือหุ้นที่เห็นด้วย หรื อไม่ทาเครื่ องหมายในช่องลงคะแนนเสี ยง จะถือว่าอนุมตั ิตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม
เกณฑ์การนับคะแนนเสียง
1. ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง และให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นมติ เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอืน่ ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสี ยงชี้ขาดอีกเสี ยงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็ นผูถ้ ือหุ้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสี ยงไม่
เห็นด้วย และงดออกเสี ยง แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ
ที่ได้บนั ทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวน
หุ้นของผูเ้ ข้าประชุม

