
 

วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 

เร่ือง  แจง้การเปล่ียนแปลงรูปแบบการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์    
(E-meeting) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-meeting)  
 2. เอกสารส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-meeting) 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 3/2564 ประชุม
เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมติัให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ในวนัพุธท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 
14.00 น. ท่ีโรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์  ห้องชนกนันท์  เลขท่ี 73/39  ซอยวิภาวดีรังสิต 64 ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร นั้น 

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีได้กลบัมาแพร่ระบาดเป็น
ระลอกใหม่ ซ่ึงพบผูติ้ดเช้ือเป็นจ านวนมาก และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว  บริษทัฯมีความตระหนัก และห่วงใยต่อ
สุขภาพของผูถื้อหุ้นเป็นอยา่งย่ิง  ดว้ยเหตุน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2564  เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ได้
มอบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูมี้อ านาจในการพิจารณาแกไ้ข เปล่ียนแปลง วนั เวลา และสถานท่ี หรือวิธีการ
ส าหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ตามความจ าเป็น และเหมาะสม 

ดว้ยเหตุดงักล่าวบริษทัฯ จึงขอแจง้เปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เป็นรูปแบบ
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ถ่ายทอดสด เวลา  14.00 น. และมีระเบียบวาระการประชุมตามเดิม 
ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการจัดประชุมท่ีโรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

             -นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร- 
 

        ( นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร ) 
          ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
 
 
 



 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) 

 
ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม E-EGM สามารถแจง้ความประสงคโ์ดย น าส่งเอกสารแสดงตวัตน

เพื่อยืนย ันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ผ่านระบบน าส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปท่ี   
https://ep.foqus.vc/registration/ 

หรือสแกน QR Code เพื่อเขา้สู่ระบบ  

 
 

โดยระบบจะเปิดให้ด าเนินการ ตั้งแต่วนัท่ี  23 กรกฎาคม  –  2 สิงหาคม 2564 

1. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ กรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง (โดยขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้ง

ตรงกนักบัขอ้มูล ณ วนั Record Date จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) เช่น  

• เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์
• เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล  
• อีเมลท่ีใช้ส าหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-EGM ช่ือผู ้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน 

(Password) ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม E-EGM 
• หมายเลขโทรศพัท ์
• แนบเอกสารเพ่ิมเติม ตามกรณี ดงัน้ี 

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน / นิติบุคคล ท่ีไม่ใช่

กรรมการอิสระของบริษัทฯ  
ตามเอกสารแนบ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
และเอกสารฉบบัจริง ให้ส่งทางไปรษณีย ์

ตามเอกสารแนบ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
และเอกสารฉบบัจริง ให้ส่งทางไปรษณีย ์

2. เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเอกสารตามขอ้ 1 จากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อ

ยืนยนัสิทธิเข้าร่วมประชุม  โดยเม่ือผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว  ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้ง

รายละเอียด ดงัน้ี 

https://ep.foqus.vc/registration/


 

• ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผา่น (Password) 

• WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-EGM  

• คู่มือการใชง้านระบบ  

ในกรณีท่ี ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ไดรั้บการอนุมติั ท่านจะได้รับอีเมลแจง้สาเหตุ และสามารถยื่นเอกสาร

เพ่ิมเติมหรือน าส่งเอกสารท่ีไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมได ้

3. ทั้งน้ีขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ เก็บรักษาช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ไวเ้ป็นความลบั ไม่

เปิดเผยแก่ผูอ่ื้น และในกรณีท่ีช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บภายใน

วนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 กรุณาติดต่อบริษทัฯ โดยทนัที 

4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-EGM ท่ีบริษทัฯ ไดส่้งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด 

ทั้ งน้ี  ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง  ก่อนเร่ิมการประชุม  อย่างไรก็ตาม  

การถ่ายทอดสดการประชุมจะเร่ิมในเวลา 14.00 น. เท่านั้น 

5. ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได ้

โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ลงคะแนน

ส าหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

6. กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการ

ประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะระบุช่อง

ทางการติดต่อ Quidlab ไวใ้นอีเมลท่ีไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ให้ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

เอกสารส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย 

1.1.1 บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 
1.2. ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 

1.2.1 หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุ้น 
1.2.2 ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 
2. นิติบุคคล 

2.1. นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1.1. ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
2.1.2. ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งนามใน

หนงัสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 

2.2. นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
2.2.1 ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล 
2.2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งนามใน

หนงัสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรอง

ลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 

วิธีการมอบฉันทะ  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยการ
จดัท าหนงัสือมอบฉนัทะมอบให้กบัผูรั้บมอบฉันทะ ในการน้ีทางบริษทัฯไดส่้งแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ให้กบัผูถื้อ
หุ้น ซ่ึงเป็นแบบมอบฉนัทะท่ีให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการระบุความประสงคก์ารลงคะแนนในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน  

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E - EGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะได้โดยด าเนินการ ดังนี ้

1.  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั 
โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการ



 

อิสระ ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม
ดงักล่าว 

2.  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท เพื่อให้ถูกตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

3.  ส่งหนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานขา้งตน้ มายงัส านกังานใหญข่อง
บริษทัฯ ท่ี 

1)  ทางอิเลก็ทรอนิกส์: E-mail:   ir@epco.co.th และ 
2)  ฉบบัจริงทางไปรษณีย:์   คุณกนกอร จนัทน์คร หรือ คุณรัตนา พูลยศ 

ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามคัคี) 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
โทรศพัท ์0-2551-0541-4 ต่อ 470, 474 โทรสาร 0-2552-0905 

 

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวนัท่ี 2 สิงหาคม 2564  เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯไดมี้เวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชุม ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉนัทะเพียงบางส่วน นอ้ยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้ 

การเข้าร่วมประชุม 

บริษทัฯ จะเร่ิมเปิดระบบการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ก่อนเร่ิมการประชุม ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นตน้ไป 
ในวนัพุธท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 
ส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ 

การออกเสียงลงคะแนน 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. ประธานท่ีประชุมขอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
เพื่อให้ระบบประมวลผล 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย หรือไม่ท าเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุม 

เกณฑ์การนบัคะแนนเสียง 

1. ให้นบัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง และให้ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอืน่ ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานฯ มีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากฐานท่ีเป็นผูถื้อหุ้น 



 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมเฉพาะท่ีออกเสียงไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ
ท่ีไดบ้นัทึกไวล้่วงหนา้ 

3. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวน
หุ้นของผูเ้ขา้ประชุม 

 


