
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ����
ของ

บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
(เดิม: บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน))

วนัจันทร์ ที+ ,- เมษายน ���� เวลา ,�.11 น.

ณ ห้องชนกนันท์  ชั3น �

โรงแรมเอบีน่า เฮ้าท์

ซอยวภิาวดีรังสิต �� ถนนวภิาวดีรังสิต เขตหลกัสี+ กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

เพื�อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน 
ซึ+งพมิพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจา้หนา้ที�ลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย

** เพื+อป้องกนัการติดต่อของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น

ที+เดินทางกลบัจากประเทศ หรือพื3นที+กลุ่มเสี+ยง หรือท่านที+มีไข้ ไอ จาม มีนํ3ามูก

โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอสิระเข้าร่วมประชุมแทน และผู้เข้าร่วมประชุม ควรสวมใส่หน้ากาก

อนามัยในการเข้าประชุม ทั3งนี3เพื+อความปลอดภัยของท่าน และบุคคลข้างเคียง **

งดแจกของชําร่วย เพื�อร่วมเป็นแนวทางที�หน่วยงานกํากบัดูแล ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชําร่วยในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น



 

 วนัที�  19  มีนาคม 2564 
 

เรื+อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท อสีเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 

สิ+งที+ส่งมาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั7 งที� 1/2563  (เอกสารประกอบวาระที� 1) 

  2. ขอ้มูลของกรรมการที�ไดรั้บเสนอชื�อเพื�อแต่งตั7งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที� 5)  

  3. แบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบวาระที� 11) 

  4. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

  5.  ขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ และหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม 

  6. ขอ้มูลกรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ      

  7. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 

  8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาลงทะเบียนในวันประชุมผู้ถือหุ้น)  

         และรายงานประจาํปี 2563 ที�ปรากฏอยูใ่นรูปแบบ QR CODE 

  9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปีในรูปแบบหนงัสือ 

  10.  แนวปฏิบติัสาํหรับผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  

         เพื�อป้องกนัการติดต่อของโรคติดเชื7อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

  11.  ขั7นตอนการใช ้QR Code  

  12. แผนที�แสดงสถานที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวันจันทร์ ที+ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า 

เฮา้ส์ ห้องชนกนันท์ เลขที� 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื�อ

พิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี7  
  

วาระที+  1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั3งที+ 1/2563  เมื+อวันที+ 11 พฤศจิกายน 

2563 
 

ที+มาและเหตุผล :  บริษทัฯได้จดัทาํรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั7 งที� 1/2563 เมื�อ

วนัที� 11 พฤศจิกายน 2563 และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าวส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที�กําหนดเรียบร้อยแล้ว  โดย
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รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที�ส่งให้ผูถื้อหุ้น (รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย

ลาํดบัที� 1) 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าว

ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม

ดงักล่าว 

 การลงมติ  : มติในวาระนี7 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที+  2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ที+มาและเหตุผล : บริษทัไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทั และการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั

ในรอบปี 2563 ซึ� งปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2563 ที�ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นในรูปแบบ 

QR CODE พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั7 งนี7  (รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 8) 

นอกจากนี7 บริษทัฯยงัไดเ้ผยแพร่รายงานประจาํปีทางเว็บไซต์ของบริษทัที� www.epco.co.th 

ดว้ย 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุม

รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

การลงมติ :   วาระนี7ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ 

 
วาระที+  3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ3นสุดวันที+ 31 ธันวาคม 2563 ซึ+งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 

ที+มาและเหตุผล : เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด ซึ� งกาํหนดให้

บริษทัตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปีสิ7นสุด ณ รอบ

ปีบญัชีของบริษทั ที�ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

อนุมติันั7น บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินประจาํปีของบริษทั สิ7นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 (ซึ� ง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)  ซึ�งไดผ้่านการตรวจสอบ  

และรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2564 และไดผ้่าน

การพิ จารณ าจากที� ป ระชุม คณ ะกรรมการตรวจส อบ  ครั7 งที�  2/2564 และที� ป ระชุม

คณะกรรมการ ครั7 งที�  1/2564 เมื�อวนัที�  25 กุมภาพันธ์ 2564  ซึ� งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

ถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป  จึงมีมติเห็นชอบงบการเงิน

ดงักล่าว  และให้นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เพื�อพิจารณาอนุมติังบการเงิน
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ประจาํปีของบริษทั สิ7นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 ซึ� งปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2563 

(รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 8) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ที�ประชุมอนุมติังบ

การเงินประจาํปีของบริษทั  สิ7นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 (ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ซึ� งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรอง โดย

นางสาววนัเพ็ญ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 แห่งสํานักงานปีติเสวี  

พร้อมทั7งไดรั้บความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดย

แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ในปี 2563 ที�ผ่านมา สรุปสาระสําคญั 

ไดด้งันี7  :-   

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ 

                                   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2563 2562 
(จัดประเภทใหม่) 

2563 2562 
(จัดประเภทใหม่) 

สินทรัพยร์วม 8,381.96 11,555.42 3,105.24 4,119.96 

หนี7 สินรวม 3,520.39 7,658.04 1,153.12 2,331.56 

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 3,937.22 3,299.52 1,952.12 1,788.40 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,144.75 1,530.27 350.79 433.02 

กาํไรสุทธิประจาํปี – บริษทัใหญ่ 1,135.31 651.72 315.53 196.59 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.23 0.71 0.34 0.21 
  
 

โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ ที�ได้

จัดส่ งให้แก่ผู ้ถือหุ้นในรูป แบบ  QR CODE พ ร้อมกับหนังสื อเชิญ ประชุมในครั7 งนี7  

(รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 8) 

การลงมติ :   มติในวาระนี7 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 
 

 3   



 

วาระที+  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรของบริษัท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผล

การดําเนินงานปี 2563 
 

 ที+มาและเหตุผล : บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ Z[ ของกาํไร

สุทธิหลงัหักภาษี โดยขึ7นอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดาํเนินธุรกิจในอนาคตของ

บริษทัฯ   

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ซึ� งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  

มีกาํไรสุทธิ ปี 2563 และมีกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ดงันี7  :- 
 

รายการ จํานวนหุ้นสามัญ จํานวนเงิน (บาท) มูลค่าต่อหุ้น  

กาํไรสุทธิ ปี 2563 932,507,097 

 

315,532,815.53 

 

0.338 

 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

932,507,097 

 

311,996,054.69 

 

0.334 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื�องจากบริษทัฯมีกาํไรสุทธิ จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 

2563  เป็นเงิน 315.53 ล้านบาท คิดเป็น 0.338 บาทต่อหุ้น (จาํนวนหุ้น 932,507,097 หุ้น) 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้จดัสรร

กาํไรสุทธิ ดงันี7  
 

เพื�อพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานตั7งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 ถึง 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด อตัราหุ้นละ 0.25 บาท (จาํนวนหุ้น 

932,507,097 หุน้)   เป็นจาํนวนเงิน 233,126,774.25 ลา้นบาท  
  

ทั7งนี7 อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั

และเงินปันผลทั7งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามอตัราที�กฏหมายกาํหนด  

โดยผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้ดงันี7  :- 

 -  อตัราหุ้นละ 0.0488 บาท  เครดิตภาษีไดอ้ตัราร้อยละ 20 

 -  อตัราหุ้นละ 0.2012 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได ้เนื�องจากเป็นส่วนของ 

    ผลกาํไรที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที+ผ่านมา 

หมายเหตุ *    ในปี 2563 บริษทัฯ ไม่ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 

โดยกําหนดให้วันที+ 28 เมษายน 2564 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับ

เงินปันผล  และให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที+ 14 พฤษภาคม 2564 
  

 การลงมติ :   มติในวาระนี7จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที+  5 พจิารณาแต่งตั3งกรรมการแทนกรรมการที+ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 ที+มาและเหตุผล :  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 ซึ� งกาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปีทุกครั7 ง กรรมการจะต้องออกจากตาํแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 ซึ� งกรรมการที�ดาํรง

ตาํแหน่งนานที�สุดสามปี จะตอ้งออกตามวาระมีจาํนวน 3 ท่าน คือ  

1. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกูร        ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นางยพุาพรรณ เอกสิทธิกุล        กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร       ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และกรรมการบริหาร 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  :  คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ว และที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทั ครั7 งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2564  ไดพ้ิจารณาคดัเลือกโดย

ผ่านกระบวนการกลั�นกรอง อย่างรอบคอบ และระมดัระวงั ของคณะกรรมการบริษทัแลว้  

อีกทั7งพิจารณาถึงความเหมาะสมอนัเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ พิจารณาคุณสมบติัเป็น

รายบุคคล และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บังคับของหน่วยงาน

รายละเอียด 

การจ่ายเงินปันผล 

ปี 2563 

(ที+เสนอพจิารณา) 

ปี 2562 

 

ปี 2561 

 

 กาํไรสุทธิ   315.53 ลา้นบาท 196.59 ลา้นบาท 34.14 ลา้นบาท 

 จาํนวนหุ้นสามญัที�ชาํระแลว้ 932,507,097 หุ้น 921,572,840 หุ้น 921,572,840 หุ้น 

 เงินปันผลประจาํปี 

 โดยจ่ายเป็น  –  เงินสด 

 

0.25 บาท/หุ้น * 

 

  0.20 บาท/หุน้ 

 

0.15 บาท/หุ้น 

 เงินปันผลจ่ายทั7งสิ7นประมาณ 233.13  ลา้นบาท 184.31  ลา้นบาท 133.96  ลา้นบาท 

 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล 

 เทียบกบักาํไรสุทธิ 
73.88% 93.76% 392.36% 
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กาํกบัดูแลบริษทัมหาชน  นอกจากนี7บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม 

และเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั7งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 โดยแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website 

ของบริษทั  ซึ� งปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื�อบุคคล  เพื�อพิจารณา

เขา้รับการเลือกตั7งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564    
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคลแลว้ ซึ� ง 

เป็นผูที้�มีประวติัการทาํงานที�โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจ

ของบริษทั  และมีความสามารถในการปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ที�กรรมการไดเ้ป็นอย่างดี

ตลอดมา  จึงเห็นสมควรให้ที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก นายชัยวฒัน์  

อศัวินทรางกูร,  นางยุพาพรรณ   เอกสิทธิกุล และ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง  (รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2) 

 

 การลงมติ :  มติในวาระนี7 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที+  6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 ที+มาและเหตุผล  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที� 18 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนใน

การปฏิบติังานในหน้าที� อาทิเช่น เงินเดือน เบี7ยประชุม เบี7 ยเลี7 ยง โบนัส หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอื�นๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 
 

 หลักเกณฑ์และการพิจารณา :  คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณา

ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2564 โดยคาํนึงถึง

ความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบ ความสอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนสําหรับ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนัที�มี

ขนาดใกลเ้คียงกนั ผลการดาํเนินงานของบริษทั ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  เห็นชอบกับข้อเสนอของ

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติ

อนุมัติค่าตอบแทน สําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2564 โดย

เสนอค่าตอบแทนกรรมการ และเปรียบเทียบกบัปีก่อน ดงันี7  : - 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 

รายละเอยีดค่าตอบแทน 
ปี 2564 

(ที+เสนอพจิารณา) 

ปี 2563 ปี 2561 - 2562 

กรรมการ 

จาํนวน  10  ท่าน 

20,000 บาท 

ต่อเดือน 

18,500 บาท 

ต่อเดือน 

17,500 บาท 

ต่อเดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ            

จาํนวน  1  ท่าน 

43,500 บาท 

ต่อครั7 ง 

42,000 บาท 

ต่อครั7 ง 

40,000 บาท 

ต่อครั7 ง 

กรรมการตรวจสอบ           

จาํนวน  2  ท่าน 

28,500 บาท 

ต่อครั7 ง 

27,000 บาท 

ต่อครั7 ง 

26,000 บาท 

ต่อครั7 ง 

กรรมการบริหาร 

จาํนวน 3 ท่าน 

  21,500 บาท 

ต่อเดือน 

  20,000 บาท 

ต่อเดือน 

  15,000 บาท 

ต่อเดือน 

หมายเหตุ :  นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯยงัรับผิดชอบในส่วนของค่าใชจ่้ายใน

การเขา้อบรมสัมมนาหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รวมถึงสถาบนัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ทั7งนี7

เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

 การลงมติ :  มติในวาระนี7จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

วาระที+  7 พจิารณาอนุมัติบําเหน็จกรรมการ 

ที+มาและเหตุผล :  ตามที�ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2563 

ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนบาํเหน็จคณะกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท  และ

การจดัสรรบาํเหน็จคณะกรรมการ ให้เป็นอาํนาจของประธานกรรมการนั7น  ซึ�งในปี 2562  มี

กําไรสุ ท ธิ  – ส่ วน ที� เป็ น ข อ งบ ริษัท ให ญ่   จาก งบ ก ารเงิน เฉ พ าะ กิ จก าร จําน วน 

196,591,120.98 บาท  และจากงบการเงินรวม จาํนวน 651,720,739.14 บาท  และได้จ่าย

ค่าตอบแทนบาํเหน็จแก่คณะกรรมการตามจริง เป็นจาํนวนเงิน 1,000,000.00 บาท  ซึ�งไม่เกิน

หลกัเกณฑ์ดงักล่าว  โดยกาํหนดค่าตอบแทนบาํเหน็จกรรมการ และเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

ดงันี7  : - 
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ค่าบําเหน็จคณะกรรมการ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2563 

(ที+เสนอพจิารณา) 

ปี 2562 

(จดัประเภทใหม่) 

ปี 2561 

(จดัประเภทใหม่) 

ปี 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 

1. กาํไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
315.53 196.59 34.14 * 51.59 * 

2. กาํไรสุทธิ – บริษทัใหญ่ 

(งบการเงินรวม) 
1,135.31 651.72 342.77 206.42 

2.  ค่าตอบแทนบาํเหน็จ 

     กรรมการ  

   1.50 

 

   1.00 

(จ่ายจริง) 

   0.85 

(จ่ายจริง) 

   0.75 

(จ่ายจริง) 

 หมายเหตุ * ในปี 2560 – 2561 บริษทัยอ่ยไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล  
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาจากงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี 

สิ7นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  บริษทัฯมีผลกาํไรสุทธิสําหรับปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

จาํนวน 315.53 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมัติค่า

บาํเหน็จคณะกรรมการสําหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.00 บาท และการจดัสรร

บาํเหน็จคณะกรรมการใหเ้ป็นอาํนาจของประธานกรรมการ 
  

การลงมติ :  มติในวาระนี7จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที+  8 พจิารณาอนุมัติให้เสนอแต่งตั3งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2564 

 ที+มาและเหตุผล :  คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอให้แต่งตั7ง

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ดงันี7  :- 

                          เลขทะเบียนผู้สอบ จํานวนปีที+ลงลายมือชื+อ 

                ชื+อ – สกุล                        บัญชีรับอนุญาต       ในงบการเงิน ในรอบ 5 ปีที+ผ่านมา 

         นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ               เลขที� 4712                     1 ปี (ปี 2560)  

หรือ  นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน                     เลขที� 7750      6 ปี (ปี 2557-2559, 2561-2563) 

หรือ  นางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา      เลขที� 9589                      - 

ผูส้อบบัญชีแห่งสํานักงานปีติเสวี เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯประจาํปี 2564 และกาํหนด

ค่าตอบแทน สําหรับงบการเงินรวม เป็นจาํนวนเงิน 1,690,000.00 บาท ซึ� งคณะกรรมการได้
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พิจารณาแลว้ เห็นว่าผูส้อบบญัชีที�เสนอชื�อดงักล่าวมีมาตรฐานการปฏิบติังานที�ดี ความมีอิสระ 

และมีความเชี�ยวชาญน่าเชื�อถือในการสอบบญัชี เมื�อไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานที�

เพิ�มขึ7 นมาก อีกทั7 งบริษัทฯได้มีบริษัทย่อยเพิ�มขึ7 นทั7 งในประเทศและต่างประเทศ และได้

เปรียบเทียบกบัอตัราค่าสอบบญัชี กบัสาํนกังานอื�นในระดบัเดียวกนัแลว้ เห็นวา่สาํนกังานปีติเส

วี มีค่าสอบบญัชีที�เหมาะสม ซึ�งเปรียบเทียบค่าตอบแทนในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา ดงันี7  :- 

เปรียบเทียบค่าตอบแทน  ในรอบ 5 ปี ที+ผ่านมา 

         หน่วย : บาท 

รายการ 
ค่าตอบแทนสอบบัญชี ค่าตอบแทนอื+น 

(ค่าพาหนะ) 

งบการเงินรวม                ปี 2564 (ที�เสนอ) 1,690,000.- N/A 

งบการเงินรวม                ปี 2563 2,000,000.- 104,700.- 

งบการเงินรวม                ปี 2562 1,900,000.- 55,800.- 

งบการเงินรวม                ปี 2561 1,700,000.- 55,961.- 

งบการเงินรวม                ปี 2560 1,650,000.- 27,499.- 

งบการเงินรวม                ปี 2559 1,550,000.- 17,120.- 
 

ทั7 งนี7 ผู ้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่ง ไม่ได้สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ� ง

คณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั7ง นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 

4712 หรือ นางสาววนัเพ็ญ อุ่นเรือน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  7750  หรือ นางสาวพร-

ทิพย ์ อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 9589 แห่งสํานกังานปีติเสวี เป็นผูส้อบ

บัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 ด้วยค่าตอบแทน จาํนวนเงินไม่เกิน 1,690,000.00 บาท 

ทั7งนี7สาํนกังานปีติเสวีและผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือ

ส่วนได้เสียกับบริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกับบุคคล

ดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ ทั7 งนี7 สํานักงานปีติเสวียงัเป็นบริษทัผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อยทางตรงและ

ทางออ้มเป็นส่วนใหญ่ 

 การลงมติ :  มติในวาระนี7 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที+  9 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 646,511,589 บาท 

 ที+มาและเหตุผล :  ตามที� ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ครั7 งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 31 

ตุลาคม 2561 ไดมี้มติให้บริษทัฯออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื7อหุ้นสามญัของ

บริษทัครั7 งที� 3 (“EP-W3”) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ซึ� งใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าว 

ครบอายุเมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม 2563 โดยมีหุ้นสามญัคงเหลือจากการใช้สิทธิ EP-W3 จาํนวน 

93,569,589 บาท  

 

รายการ จาํนวน มูลค่าที�ตราไว ้

หุ้นละ 
จาํนวนเงิน 

(บาท) 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ – ที�จดัสรร 104,503,846   

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ – ที�มาใชสิ้ทธิ 10,934,257   

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ (EP-W3) – คงเหลือ (หน่วย) 93,569,589   

จาํนวนหุ้นสามญัที�จดัสรร – เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิ 104,503,846 1 104,503,846 

จาํนวนหุ้นสามญัที�จดัสรร – จากการใชสิ้ทธิ 10,934,257 1 10,934,257 

จํานวนหุ้นสามัญที+รองรับการใช้สิทธิ – คงเหลือ (หุ้น) 93,569,589 1 93,569,589 

 

 และตามที� ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครั7 งที� 1/2563 เมื�อวนัที�  11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติ

อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) โดย

การออกหุ้นสามัญจาํนวน 552,942,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื�อเสนอขาย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจาํนวนที�ผูถื้อหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (RO) จาํนวน 276,471,000 

หุ้น , ประชาชนทั�วไป (PO) จาํนวน 184,314,000 หุ้น และบุคคลในวงจาํกัด (PP)  จาํนวน 

92,157,000 หุ้น ซึ� งที�ประชุมผูถื้อหุ้นฯได้มอบหมายให้กรรมการบริษทัฯมีอาํนาจพิจารณา

กาํหนดวตัถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน รายละเอียดและเงื�อนไข

อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน ทั7งนี7 ที�ผา่นมา คณะกรรมการยงั

ไม่ได้มีการพิจารณาการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนแต่อย่างใด  จึงลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทั 
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ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี3 :- 

รายการ จํานวน 

หุ้นสามัญ 

มูลค่าที+ 

ตราไว้หุ้นละ 

ทุนจดทะเบียน 

จํานวนเงิน (บาท) 

          ทุนจดทะเบียน  ณ ปัจจุบัน 1,579,018,686 1 1,579,018,686 

ลด -  ทุนจดทะเบียน  

         (ที�เหลือจากการใชสิ้ทธิ EP-W3) 

     93,569,589 1      93,569,589 

ลด -  ทุนจดทะเบียน  

         (General Mandate) 

   552,942,000 1    552,942,000 

รวม - ลดทุนจดทะเบียน 646,511,589 1 646,511,589 

          ทุนจดทะเบียน – ภายหลงัลดทุน 932,507,097 1    932,507,097 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อ

พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 646,511,589 บาท ที�คงเหลือจาก

การใช้สิทธิ EP-W3 จาํนวน 93,569,589 บาท และจากหุ้นสามญัเพิ�มทุน แบบมอบอาํนาจ

ทั�วไป (General Mandate) ที�ไม่ไดจ้ดัสรร จาํนวน 552,942,000 บาท 

 การลงมติ :  มติในวาระนี7 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผู ้

ถือหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที+  10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ+มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื+อให้สอดคล้อง

กบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 

ที+มาและเหตุผล : เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน ในวาระที� 9 บริษทัจาํเป็นตอ้ง

แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทั เพื�อให้สอดคลอ้ง

กบัการลดทุนจดทะเบียน เป็นขอ้ความดงันี7  

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน : 932,507,097 บาท (เกา้ร้อยสามสิบสองลา้นห้าแสนเจ็ดพนั

เกา้สิบเจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 932,507,097 หุน้    (เกา้ร้อยสามสิบสองลา้นห้าแสนเจ็ดพนั

เกา้สิบเจ็ดหุ้น) 

 มูลค่าหุน้ละ : 1.00   บาท (หนึ�งบาท) 

 โดยแบ่งออก 
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 เป็นหุน้สามญั : 932,507,097 หุน้    (เกา้ร้อยสามสิบสองลา้นห้าแสนเจ็ดพนั

เกา้สิบเจ็ดหุ้น) 

 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี- 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อ

พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ :   มติในวาระนี7จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผู ้

ถือหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

วาระที+  11 พิจารณาอนุมัติการเพิ+มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั+วไป (General 

Mandate)  
 

ที+มาและเหตุผล  : ตามที� ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั7 งที�  1/2564  เมื� อวันที�  25 

กุมภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติอนุมติัให้นําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 เพื�อ

พิจารณาการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) 

จาํนวน 559,504,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 932,507,097 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 1,492,011,297 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน จาํนวน 559,504,200 

หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงันี7  

1) จดัสรรหุ้นสามญั เพิ�มทุน จาํนวนไม่เกิน 279,752,100 หุ้น ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 

30 ของทุนชาํระแลว้เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน

การถือหุน้ (Rights Offering : RO) 

2) จดัสรรหุ้นสามญั เพิ�มทุน จาํนวนไม่เกิน 186,501,400 หุ้น ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 

20 ของทุนชาํระแลว้ เพื�อเสนอขายใหป้ระชาชนทั�วไป (Public Offering : PO) 

3) จดัสรรหุ้นสามญั เพิ�มทุน จาํนวนไม่เกิน 93,250,700 หุ้น ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 10 

ของทุนชาํระแลว้ เพื�อเสนอขายใหบุ้คคลในวงจาํกดั (Private Placement : PP)  

โดยขอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณามอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจพิจารณา

กาํหนดวตัถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน รายละเอียดและเงื�อนไข

อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน รวมทั7งลงนามในเอกสาร และ

สัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั7งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควร ที�เกี�ยวเนื�องกบัการ

ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนในครั7 งนี7  โดยรวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนเขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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รายละเอียดเกี�ยวกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั�วไป (General 

Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F54-4) (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมา

ดว้ยลาํดบัที� |) 

                      

        หลงัจากเพิ�มทุนจดทะเบียนแลว้ สรุปทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็นดงันี7  :- 

รายการ 
จํานวน 

หุ้นสามัญ 

มูลค่าที+ 

ตราไว้หุ้นละ 

ทุนจดทะเบียน 

จํานวนเงิน (บาท) 

          ทุนจดทะเบียน  ณ ปัจจุบัน 1,579,018,686 1 1,579,018,686 

ลด -  ทุนจดทะเบียน  (จากวาระที� 9) 

          - ที�เหลือจากการใชสิ้ทธิ EP-W3 

 

     93,569,589 

 

1 

 

     93,569,589 

          - General Mandate ที�ไม่ไดจ้ดัสรร    552,942,000 1    552,942,000 

รวม - ลดทุนจดทะเบียน 646,511,589 1 646,511,589 

ทุนจดทะเบียน – ภายหลังลดทุน (ตามวาระที+ 9) 932,507,097 1    932,507,097 

เพิ+มทุนจดทะเบียน (General Mandate) (วาระนี3)    559,504,200 1    559,504,200 

ทุนจดทะเบียนใหม่ (หลังเพิ+มทุน) 1,492,011,297 1 1,492,011,297 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น

เพื�อพิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทั�วไป (General 

Mandate) ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ :   มติในวาระนี7 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4  ของ

ผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

หมายเหตุ 

“ในกรณีที�กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความซื� อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบริษทัในเรื�องที�เกี�ยวกบัการเพิ�มทุน หากการไม่ปฏิบติัหน้าที�ดงักล่าวก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บริษทั ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทัได ้ตาม

มาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ที�นั7นเป็นเหตุให้

กรรมการหรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืน

ผลประโยชน์จากกรรมการนั7นแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535” 
 

วาระที+  12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ+มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื+อให้สอดคล้อง

กบัการเพิ+มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 

ที+มาและเหตุผล : เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน ในวาระที�  11 บริษัท

จาํเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที�
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ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน เป็นขอ้ความดงันี7  

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน : 1,492,011,297 บาท (หนึ�งพนัสี�ร้อยเกา้สิบสองลา้นหนึ�งหมื�น

หนึ�งพนัสองร้อยเกา้สิบเจด็บาท) 

 แบ่งออกเป็น : 1,492,011,297 หุน้    (หนึ�งพนัสี�ร้อยเกา้สิบสองลา้นหนึ�งหมื�น

หนึ�งพนัสองร้อยเกา้สิบเจด็หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 1.00   บาท (หนึ�งบาท) 

 โดยแบ่งออก 

 เป็นหุน้สามญั : 1,492,011,297 หุน้    (หนึ�งพนัสี�ร้อยเกา้สิบสองลา้นหนึ�งหมื�น

หนึ�งพนัสองร้อยเกา้สิบเจด็หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี- 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อ

พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการ

เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ :   มติในวาระนี7จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผู ้

ถือหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที+  13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ+มทุนของบริษัทฯแบบมอบอํานาจทั+วไป (General 

Mandate) จํานวนไม่เกนิ 559,504,200 หุ้น มูลค่าที+ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

ที+มาและเหตุผล : เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน ในวาระที� 11  จึงขอให้ที�

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทั�วไป 

(General Mandate) จํานวน 559,504,200 หุ้น  มูลค่าที� ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามเกณ ฑ์

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และ

วิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใดๆ เกี�ยวกบัการเพิ�มทุนของบริษทัจดทะเบียน 

พ.ศ.2554 กาํหนด  โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงันี7  

1) จดัสรรหุ้นสามญั เพิ�มทุน จาํนวนไม่เกิน 279,752,100 หุ้น ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 

30 ของทุนชาํระแลว้เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน

การถือหุน้  (Rights Offering : RO) 

2) จดัสรรหุ้นสามญั เพิ�มทุน จาํนวนไม่เกิน 186,501,400  หุ้น ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 

20 ของทุนชาํระแลว้ เพื�อเสนอขายใหป้ระชาชนทั�วไป (Public Offering : PO) 
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3) จดัสรรหุน้สามญั เพิ�มทุน จาํนวนไม่เกิน 93,250,700  หุ้น ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 10 

ของทุนชาํระแลว้ เพื�อเสนอขายใหบุ้คคลในวงจาํกดั (Private Placement : PP)  

ทั7งนี7  การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดังกล่าว จะตอ้งไม่เป็นการจดัสรรให้แก่บุคคลที�

เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 21/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ใน

การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน 

พ.ศ. 2546 (รวมทั7งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) และจะตอ้งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตํ�าตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนในส่วนที�เกี�ยวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้

เสนอขายหุน้ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจาํกดั และในการกาํหนดราคาเสนอขายหุ้นที�

ออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัจะตอ้งเป็นราคาที�ดีที�สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที�เสนอขาย

หุน้ ซึ� งจะตอ้งไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

ที� ทจ. 72/2558 เรื�อง การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบุคคลใน

วงจาํกดั (รวมทั7งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ7 าหนักของ

หุ้นสามญัของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํ

การติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่นวนักาํหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื�อจดัสรร

หุน้เพิ�มทุนในแต่ละครั7 ง) 

นอกจากนี7  เสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการพิจารณากาํหนด

รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว ซึ� งรวมถึง

แต่ไม่จาํกดัเพียง 

1.   การจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะ

จดัสรรใหบุ้คคลใดก่อนหรือพร้อมกนัในคราวเดียวก็ได ้

2. การกาํหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกาํหนดเงื�อนไข

และรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว 

3. การเขา้เจรจา ทาํความตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

รวมทั7งดาํเนินการต่าง ๆ อนัเกี�ยวเนื�องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว 

4. การลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที�จาํเป็น

และเกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ซึ�งรวมถึงการติดต่อ และการยื�น

คาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และการนําหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ 

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ 
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5. ดาํเนินการใด ๆ ที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม เมื�อมีการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนโดยวิธีตาม 1) และ/หรือ 2) และ/

หรือ 3) แลว้ของบริษทัฯ ในส่วนที�เพิ�มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาํระแลว้ ณ 

วนัที�ที�คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป ซึ� งเป็นจาํนวนไม่เกิน 

279,752,100 หุ้น และหากมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนโดยวิธีการตาม 2) ให้แก่ประชาชน 

(Public Offering : PO)  และ/หรือตาม 3) ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement : PP) 

ทุนชําระแล้วในส่วนที� เพิ� มต้องไม่ เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชําระแล้ว ณ  วันที� ที�

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั�วไป ซึ� งเป็นจํานวนไม่ เกิน 

186,501,400  หุน้ 

ทั7งนี7การจดัสรรหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที�บริษทัฯ 

จดัให้มีการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษัทฯ ในครั7 งถัดไป หรือภายในวนัที�

กฎหมายกําหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปีในครั7 งถัดไป ทั7 งนี7  

แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

รายละเอียดเกี�ยวกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั�วไป (General 

Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมา

ดว้ยลาํดบัที� |) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อ

พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทั�วไป (General 

Mandate) ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ :   มติในวาระนี7จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที+  14 พิจารณาอนุมัติเพิ+มวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินไม่เกิน 

2,000 ล้านบาท เป็นไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 

 ที+มาและเหตุผล  : ตามที� ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั7 งที�  1/2564  เมื� อวันที�  25 

กุมภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติอนุมติัให้นําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 เพื�อ

พิจารณาการเพิ�มวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัฯ จากเดิมวงเงินรวมไม่เกิน 
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2,000 ลา้นบาท  เป็นวงเงินรวม และมูลค่าคงคา้งไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ�ง  

โดยมีรายละเอียด ดงันี7  

วตัถุประสงค ์ : 1)  เพื�อจัดหาเงินทุนสําหรับใช้ในการลงทุน การชําระคืนเงินกู ้

และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั�วไป 

2)  เพื�อสร้างผลิตภณัฑ์ทางการเงินที�หลากหลายโดยเป็นการเพิ�ม

ทางเลือกใหก้บัผูล้งทุนของบริษทั 

ประเภทตราสารหนี7  : หุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถื้อหรือไม่ระบุชื�อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ย

สิทธิ มีหรือไม่มีหลกัประกัน มีหรือไม่มีผูค้ ํ7 าประกัน มีหรือไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ทั7งนี7ขึ7นอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาด 

มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวม และมูลค่าคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ ขณะใด

ขณะหนึ� ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลาย

ชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้
 
ทั7งนี7  ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนกาํหนด และ/หรือ หุ้นกูค้รบ

กาํหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ�มเติมได้ โดยมูลค่า

เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงคา้งเดิมที�ยงัไม่ได้รับ

การไถ่ถอนตอ้งไม่เกินวงเงินรวมดงักล่าวหรือเทียบเท่า 

อายตุราสารหนี7  : ไม่เกิน 10 ปี นบัจากวนัที�ออกหุน้กู ้นบัจากวนัที�ออกหุน้กู ้ 

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศใ นจํานวน

เทียบเท่า 

อตัราดอกเบี7ย : ขึ7นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายแต่ละครั7 ง และ

ปัจจยัอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง 

การไถ่ถอนก่อน 

กาํหนด 

: ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกูค้ืนก่อนกาํหนด และ/

หรือ บริษทัอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาํหนด 

ทั7งนี7  ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่

ละครั7 ง 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกูใ้นคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็น

โครงการ และ/หรือ ในลกัษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดย

จะทําการเส นอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเท ศ และ/ห รือ ใน

ต่างประเทศ ให้แก่ผูล้งทุนทั�วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู ้

ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนั
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ในประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ  และ/หรือ ผู ้

ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกนัหรือหลายคราว ตามหลกัเกณฑ์ที�

ก ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลัก ท รัพ ย์ และ/ห รือ คณ ะกรรมการกํากับตลาดทุ น  ห รือ

กฎระเบียบอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งซึ� งมีผลใช้บังคบัในขณะที�ออกและ

เสนอขายหุน้กูน้ั7น 

เงื�อนไขอื�น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกูจ้ะขึ7นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะ

ตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั7 ง    และปัจจยั

อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

ทั7งนี7  ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที�คณะกรรมการบริษทั หรือ 

คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และ

รายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ในส่วนที�ยงัไม่ได้กาํหนด ตาม

ความจาํเป็นและเห็นสมควรที�จะตอ้งกาํหนดตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ชื�อ

หุ้นกู ้ลกัษณะการขายหุ้นกู ้จาํนวนหุ้นกูที้�จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ

หุ้นกู้ การคํ7าประกนั หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่

ถอนก่อนกาํหนด สิทธิและหน้าที�อื�นใดตามประเภทหุ้นกู้ที�จะออกในแต่ละคราว อัตรา

ดอกเบี7ย วิธีการชาํระเงินตน้และดอกเบี7ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจดัสรร และ

รายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั7งที�ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

หุ้นกู้ นายทะเบียนหู้นกู้ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ รวมถึงการนําหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดตราสารหนี7  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ศูนยซื์7อขาย

หลักทรัพย ์หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอาํนาจดาํเนินการขอ

อนุญาตดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูล และการดาํเนินการอื�นใดกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และมี

อาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ทั7งปวงตามที�จาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออกและ

เสนอขายหุน้กู ้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อ-

หุ้น อนุมัติเพิ�มวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทัฯ จากเดิมวงเงินรวมไม่เกิน 

2,000 ลา้นบาท เป็นวงเงินรวม และมูลค่าคงคา้งไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ�ง  

เพื�อจดัหาเงินทุนสําหรับใชใ้นการลงทุน การชาํระคืนเงินกู ้และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั�วไป ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 การลงมติ :  มติในวาระนี7 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที+  15 พจิารณาเรื+องอื+นๆ (ถ้ามี) 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 

ตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านสามารถ

มอบฉันทะให้บุคคลอื�น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ� งเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

แทนท่าน โดยมีขอ้มูลกรรมการอิสระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 6 ดงั

รายชื�อต่อไปนี7  :- 
 

1. นายชยัวฒัน์   อศัวินทรางกูร  - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นางยพุาพรรณ   เอกสิทธิกุล  - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายกมล   รัตนไชย   - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ทั7งนี7บริษทัฯขอเรียนให้ทราบว่า กรรมการอิสระของบริษทัฯไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม 

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

แนบมาพร้อมหนังสือฉบบันี7 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�มลงทะเบียนตั7งแต่เวลา 12.30 น.  
 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 
 
 
 

( นายยทุธ  ชินสุภคักุล ) 

ประธานกรรมการ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป  จาํกดั (มหาชน) 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที+ออกตามวาระ 

และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ+ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย ลาํดับที� 2 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 2 

 
 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื+อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ+ง 
 

 

นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

อายุ 68 ปี 

การศึกษา 

และการอบรม 

-  Master of Education Curriculum and Teaching Methodology                     

      Beijing Languages and Cultural University 

-    Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics) 

      Beijing Languages and Cultural University 

- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

-    ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006, ACP รุ่น 12/2006 

ตําแหน่งอื+น 

ในปัจจุบัน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั     บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 

                                     บลจ. เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั     บมจ. หลกัทรัพยเ์มอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ 

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั     บมจ. ย ูซิตี7  

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบนั     บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์ แอนด์ ลีส 

                                     บมจ. ซินเทค็ คอนสตคัชั�น 

กรรมการ 

2555 - ปัจจุบนั บจก. อมาทารา อะ เดสทิเนชั�น สปา 

2549 - ปัจจุบนั บจก. รีสอร์ท โฮลดิ7ง 

2548 - ปัจจุบนั บจก. โบ๊ทเฮา้ส์ หวัหิน 

2547 - ปัจจุบนั บจก. อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท 

2546 - ปัจจุบนั บจก. เชียงใหม่ ฮ็อทสปริง 

2532 - ปัจจุบนั บจก. เอม็เจแอล อินเตอร์ เทรด   
 

Executive Partner 

 พ.ศ.2540 - ปัจจุบนั    บจก. พรอสเพค คอนซลัติ7ง 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 2 

 
 

การดํารงตําแหน่ง 

กรรมการในบริษัท วนัที� 14 มีนาคม 2549  – ปัจจุบนั 

 

การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 

 

การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปีที�ผา่นมา 
 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 11/11 ครั7 ง 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จาํนวน 6/6 ครั7 ง 

3. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั7 ง 

4. เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน  - /1 ครั7 ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37   



 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 2 

 
 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื+อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ+ง 
 

 

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล 

 

ตําแหน่ง 

 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

อายุ 54 ปี  
 

การศึกษา 

และการอบรม 

-    Certified Public Accountant (CPA) 

-    Master in Accounting, Thammasat University 

- English Courses, University of Tennessee 

-  Higher Certification in Auditing, Thammasat University 

-  BA (Accounting) 2nd Honor, Thammasat University 

- Risk Management Program for Corporate leaders 9/2017 

- Director Accreditation Program (DAP) by IOD 

- Company Secretary Program (CSP) by IOD 

- Permanent member of Federation of Accounting Profession 
 

ตําแหน่งอื+น 

ในปัจจุบัน 

2561 - ปัจจบุนั         กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยง / รองประธาน                     

เจา้หนา้ที�บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบญัชี/ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี  

(รักษาการ) 

                                 บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั�น กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั         ผูส้อบบญัชี 

                              บริษทั สิทธิกุล แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 

การดํารงตําแหน่ง 

กรรมการในบริษัท 

 

วนัที�  4  พฤษภาคม  2561 – ปัจจบุนั 
 

การถือหุ้นในบริษัท 
 

ไม่มี 
 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่น 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี �Z�| จาํนวน �[/�� ครั7 ง 

2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี �Z�| จาํนวน �/� ครั7 ง 

3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในปี �Z�| จาํนวน �/� ครั7 ง 

4.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ในปี �Z�| จาํนวน �/� ครั7 ง 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 2 

 
 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื+อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ+ง 
 

 

นายอารักษ์  ราษฎร์บริหาร 
 

ตําแหน่ง 

 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งเมื�อ 25 ก.พ. 64) 

กรรมการบริหาร 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

อายุ  56 ปี  
 

การศึกษา 

และการอบรม 

 

 

 

 

- ปริญญาโท บญัชีและการเงิน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีตน้ทุน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  ปี �ZZ� 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ตําแหน่งอื+น 

ในปัจจุบัน 

 

ปัจจุบนั                            -   กรรมการ 

                                             บริษทั ร่วมมือร่วมใจ จาํกดั 

                                             บริษทั เอ็นไวรอนเมนทอลโซลูชั�น อินทิเกรเตอร์ จาํกดั 
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการใน

บริษัท 

 

วนัที�  25  กรกฎาคม 2559 - ปัจจุบนั 
 

การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 
 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่น 

 1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 11/11 ครั7 ง 

 2.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั7 ง 

 3.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั7 ง 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 6 

 
 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 

นายชัยวัฒน์  อัศวินทรางกูร 

 

ตําแหน่ง 

 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

อายุ 68 ปี 

การศึกษา 

และการอบรม 

-  Master of Education Curriculum and Teaching Methodology                     

      Beijing Languages and Cultural University 

-    Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics) 

      Beijing Languages and Cultural University 

- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

-    ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006, ACP รุ่น 12/2006 

ตําแหน่งอื+น 

ในปัจจุบัน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั     บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 

                                     บลจ. เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบนั     บมจ. หลกัทรัพยเ์มอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ 

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั     บมจ. ยู ซิตี7  

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบนั     บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท ์ แอนด ์ลีส 

                                     บมจ. ซินเทค็ คอนสตคัชั�น 

กรรมการ 

2555 - ปัจจุบนั บจก. อมาทารา อะ เดสทิเนชั�น สปา 

2549 - ปัจจุบนั บจก. รีสอร์ท โฮลดิ7ง 

2548 - ปัจจุบนั บจก. โบ๊ทเฮา้ส์ หวัหิน 

2547 - ปัจจุบนั บจก. อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท 

2546 - ปัจจุบนั บจก. เชียงใหม่ ฮ็อทสปริง 

2532 - ปัจจุบนั บจก. เอม็เจแอล อินเตอร์ เทรด   
 

Executive Partner 

 พ.ศ.2540 - ปัจจุบนั    บจก. พรอสเพค คอนซลัติ7ง 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 6 

 
 

การดํารงตําแหน่ง 

กรรมการในบริษัท วนัที� 14 มีนาคม 2549  – ปัจจุบนั 

 

การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 

 

วาระที+มีส่วนได้เสีย

พเิศษในครั3งนี3 

 

 

ไม่มี 

 

ที+อยู่ 

 

51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66  (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 

 

การเข้าร่วมประชุม   ในรอบปีที�ผา่นมา 
 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 11/11 ครั7 ง 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จาํนวน 6/6 ครั7 ง 

3. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั7 ง 

4. เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ในปี 2563 จาํนวน  - /1 ครั7 ง 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 6 

 
 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล 

 

ตําแหน่ง 

 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

อายุ 54 ปี  
 

การศึกษา 

และการอบรม 

-    Certified Public Accountant (CPA) 

-    Master in Accounting, Thammasat University 

- English Courses, University of Tennessee 

-  Higher Certification in Auditing, Thammasat University 

-  BA (Accounting) 2nd Honor, Thammasat University 

- Risk Management Program for Corporate leaders 9/2017 

- Director Accreditation Program (DAP) by IOD 

- Company Secretary Program (CSP) by IOD 

- Permanent member of Federation of Accounting Profession 
 

ตําแหน่งอื+น 

ในปัจจุบัน 

2561 - ปัจจบุนั         กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยง / รองประธาน                     

เจา้หนา้ที�บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบญัชี/ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี  

(รักษาการ) 

                                 บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชั�น กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั         ผูส้อบบญัชี 

                              บริษทั สิทธิกุล แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 

การดํารงตําแหน่ง 

กรรมการในบริษัท 

 

วนัที�  4  พฤษภาคม  2561 – ปัจจบุนั 
 

การถือหุ้นในบริษัท 
 

ไม่มี 
 

วาระที+มีส่วนได้เสียพเิศษ 

ในครั3งนี3 

 

 

ไม่มี 

ที+อยู่ 51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66  (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่น 

1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี �Z�| จาํนวน �[/�� ครั7 ง 

2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี �Z�| จาํนวน �/� ครั7 ง 

3.  เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในปี �Z�| จาํนวน �/� ครั7 ง 

4.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ในปี �Z�| จาํนวน �/� ครั7 ง 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 6 

 
 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

 

นายกมล  รัตนไชย 
 

ตําแหน่ง 
 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งเมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2563) 
 

อายุ  55 ปี  
 

การศึกษา 

และการอบรม 

 

 

 

 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

-  ปริญญาตรี บญัชี  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

-   ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) 

    The Institute of Internal Auditors USA. 

-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (2551)  : IOD 

-  หลกัสูตรAudit Committee  Program (2552)  : IOD 

-  หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy  (2555):IOD              

-  หลกัสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy  

     (2556) : IOD 

-  หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที� 21/2015 (2558) : IOD 

 - หลกัสูตร Director Certification Program รุ่นที� 215/2016 (2559) : IOD 
 

ตําแหน่งอื+น 

ในปัจจุบัน 

 

2554 - ปัจจุบนั 

  

2553 - ปัจจุบนั           

          

 

�ZZ�–ปัจจุบนั 

 
 

 

- กรรมการอิสระ 

        บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั�น 

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

     กรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 

        บมจ.แมท็ชิ�ง แมก็ซิไมซ์ โซลูชั�น 

-    รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน 

        บจก. เคพีเอ็น อะคาเดมี 

 
การดํารงตําแหน่ง

กรรมการในบริษัท 

 

วนัที�  14  พฤษภาคม 2563  – ปัจจุบนั 
 

การถือหุ้นในบริษัท 

 

ไม่มี 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 6 

 
 

 

วาระที+มีส่วนได้เสีย

พเิศษในครั3งนี3 

 

 

ไม่มี 
 

 ที+อยู่ 51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66  (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที�ผา่น 

 1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 จาํนวน 7/9 ครั7 ง 

 2.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จาํนวน 3/3 ครั7 ง 

 3.  เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ในปี 2563 จาํนวน 1/1 ครั7 ง 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 

หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY FROM 

( Form B. <with specific details> ) 

 

       เขียนที� (Made at)………………………… 

       วนัที� (Dated)……………………………… 
 

(�)  ขา้พเจา้ ........................................................... สัญชาติ ............................... อยูบ่า้นเลขที� .................................  

       I/We                                                                 nationality                           residing/located at NO 

ถนน.......................................... ตาํบล/แขวง .......................................... อาํเภอ/เขต ............................................... 

Road                                           Tambol/Kwaeng                                    Amphur/Khet  

จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย ์...................... 

Province                                           Postal Code 
 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

       Being a shareholder of Eastern Power Group Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั7งสิ7นรวม.............................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง ดงันี7  

holding                                                              shares in total which are entitled to cast                votes as follows  

       หุ้นสามญั....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................เสียง 

        Ordinary shares                                         shares in total which are entitled to cast                         votes ; 
 

(|)  ขอมอบฉนัทะให ้

       I/We wish to appoint 

       (1)  ……………………………………..……………….อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที�................................. 

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

ถนน........................................ ตาํบล/แขวง.......................................... อาํเภอ/เขต.................................................. 

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์........................ หรือ 

Province                                   Postal Code                             or 

       (2)  ……………………………………..……………….อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที�................................. 

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

ถนน........................................ ตาํบล/แขวง.......................................... อาํเภอ/เขต.................................................. 

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์........................ หรือ 

Province                                   Postal Code                             or 

       (3)  ……………………………………..……………….อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขที�................................. 

                                                                                                  Age          Years, residing/located at NO 

ถนน........................................ ตาํบล/แขวง.......................................... อาํเภอ/เขต.................................................. 

Road                                         Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์......................      

Province                                   Postal Code           

 

Duty Stamp 
Baht 20 

ติดอากรแสตมป์ 
�[ บาท 
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คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564  ในวนัที�  19 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น.  ณ  โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์  ห้องชนกนนัท์ เลขที� 

73/39 ซอยวิภาวดี  64  ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา   และสถานที�

อื�นดว้ย 
As/my/our proxy to attend and vote for me annual meeting of shareholders/general meeting of shareholders for the 
year 2021 to be held on April 19, 2021 time 14:00 a.m. At the EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan  Room, NO. 
73/39 Vipawadee  Rangsit  Road , Bangkhen, Bangkok such other date, time and place as may be adjourned. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั7งนี7  ดงันี7  

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following 

manners. 
 

วาระที+  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั3งที+ 1/2563  เมื+อวันที+ 11พฤศจิกายน 2563 

1st Agenda Re : To acknowledge the Minutes of the Extra General Meeting of shareholders No1/2020, 

held on November 11, 2020. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  
        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………….……..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                 votes 
 

วาระที+  2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

2nd Agenda    Re : To acknowledge the Company’s performance for the year 2020. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  
        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 

 

วาระที+  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ3นสุดวันที+  31 ธันวาคม  2563 ซึ+งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตแล้ว 

3rd Agenda    Re : To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ended 

December 31, 2020 which has been audited by a certified public accountant. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  
        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 
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วาระที+  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรของบริษัท  และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการ

ดําเนินงาน ปี 2563 

4th Agenda Re : To consider and approve the appropriation of annual profit and dividend payment from 

the Company’s business performance ended December 31,2020 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  
        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 
 

วาระที+  5 พจิารณาแต่งตั3งกรรมการแทนกรรมการที+ครบกําหนดออกตามวาระ 

5th Agenda Re : To elect directors to the board and add new directors. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
                   

   การแต่งตั7งกรรมการทั7งชุด 
                The appointment of all directors. 
 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 
 

   การแต่งตั7งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                The appointment of certain directors. 
 

1.  ชื�อกรรมการ   นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกูร  
                     Name of the director  Mr. Chaiwat  Atsawintrankun 

 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง…………..………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                      votes            Abstain                                       votes 
 

2.  ชื�อกรรมการ   นางยพุาพรรณ  เอกสิทธิกุล 
                     Name of the director  Mrs. Yupaphan  Ekasittikul 

 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง……..……………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 

 

3.  ชื�อกรรมการ   นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร 
                     Name of the director  Mr. Arak Ratboriharn 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง……..……………..เสียง                    

          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
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วาระที+  6  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

6th Agenda  Re : To consider and approve the remuneration of directors. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  
        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง…………..………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 

 

วาระที+  7  พจิารณาอนุมัติบําเหน็จกรรมการ 

7th Agenda  Re : To consider and approve Directors’ Bonus. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  
        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง…………..………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
  

วาระที+  8  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั3งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตรวจสอบบญัชี ประจําปี  2564 

8th Agenda Re : To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2021. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง…………..………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 

วาระที+  9  พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 646,511,589 บาท 

9th Agenda Re :  To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital in the 

amount of Baht 646,511,589. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง       งดออกเสียง………………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                     votes              Abstain                                votes 
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วาระที+  10 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ+มเติมหนงัสือบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ ข้อ 4. เพื+อให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ 

10th Agenda Re : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s to the reduction 

of the registered capital of the Company’s. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 

 

วาระที+  11 พจิารณาอนุมัติการเพิ+มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจทั+วไป (General Mandate)  

11st Agenda Re : To consider and approve the capital increase of the Company’s registered capital by 

general mandate. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 

 

วาระที+  12 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ+มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื+อให้สอดคล้องกบัการ

เพิ+มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

12nd Agenda Re : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s to the increase of 

the registered capital of the Company’s 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 

 

วาระที+  13 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ+มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั+วไป (General Mandate) 

13rd Agenda Re : To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the 

Company by General Mandate. 
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  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 

 

วาระที+  14 พจิารณาอนุมัติเพิ+มวงเงนิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้าน

บาท เป็นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

14th Agenda Re : To consider and approve the increase of the credit limit for issuing and offering the 

Company’s debentures from the original limit of not more than 2,000 million baht to not 

more than 3,000 million baht. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 

 

วาระที+  15 เรื+องอื+นๆ (ถ้ามี) 

15th Agenda To consider other matters (if any) 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a)   The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี7  

        (b)   The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 

          เห็นดว้ย.......................เสียง       ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง       งดออกเสียง………..…………..เสียง                    
          Approve                       votes              Disapprove                       votes            Abstain                                      votes 
 

(1) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี7ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั7นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

The  proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be 

deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder. 
 

(2) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ

ในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที�มีการ

แกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้

ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
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If  I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda 

considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any 

fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems 

appropriate. 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้

ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy’s voting that is not consistent with my 

intention as specified under this proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects. 
 
 
 
 

    ลงชื�อ/Signed        ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

          (        ) 
 
 

    ลงชื�อ/Signed         ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 

          (        ) 

 

 ลงชื�อ/Signed                                                             ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 

          (         ) 

 

 ลงชื�อ/Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ/Grantee 

          (          ) 

 

หมายเหต ุ

Remarks: 

 

1. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may  

not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

2. วาระเลือกตั7งกรรมการสามารถเลือกตั7งกรรมการทั7งชุด หรือเลือกตั7งกรรมการเป็นรายบุคคล 

With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed 
directors. 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุ 

เพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the 

Annex to Proxy Form B as attached. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Attachment to Proxy Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Eastern Power Group Public Company Limited 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัที�  19 เมษายน 2564   เวลา 14.00 น.  ณ  โรงแรมเอบีน่า เฮา้ส์  

ห้องชนกนนัท์  เลขที� 73/39 ซอยวิภาวดี   64   ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื�อนไปใน

วนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

  For  the  Annual General Meeting  of  Shareholders  for  the year 2021  to held  on  April 19, 2021 time 14:00 
a.m. At the EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan room, No. 73/39 Vipawadee Rangsit  Road 64, Bangkhen, 
Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 
 

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 

วาระที�....................................เรื�อง....................................................................................................................................... 
Agenda ...................................Re: ......................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย..............................เสียง   ไม่เห็นดว้ย............................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง 
      Approve with                            votes               Disapprove                                  votes         Abstain with                                    votes 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
 

  ลงชื�อ / Signed         ผูม้อบฉนัทะ / Grantor  

                             (          )  

วนัที� / Date  
 

  ลงชื�อ / Signed          ผูรั้บมอบฉนัทะ / Grantee  

                             (          )  

วนัที� / Date  

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

Notification of Meeting
แบบแจ้งการประชุม
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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=210419

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 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

 15 มีนาคม 2564

Meeting Date   :    Monday, April 19, 2021 at 14:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.

สถานที่ประชุม   :   โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ถนนวิภาวดีรังสิต 64 เขตบางเขน กรุงเทพฯ
Meeting Venue :   The EBINA HOUSE HOTELS, Chanoknan Room, NO.73/39 Vipavadee Rangsit Road 64 Bangkhen, 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 ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุม 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=210419 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.epco.co.th / โทร 02-5510541-4 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=210419
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.epco.co.th /Tel. +66 2-5510541-4 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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