สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง ข้อพึงปฏิบตั สิ าหรับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บริษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ่ี
ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้างความเชือ่ มันให้
่ เกิดขึน้ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับทุกฝ่ าย และเพือ่ ให้การประชุมผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จึงเห็นควร
กาหนดให้มกี ารตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ยึดถือปฏิบตั ติ ่อไป ทัง้ นี้ เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ บางรายอาจยังไม่คนุ้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ทิ น่ี ามาใช้ในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะผ่อนผันการยืน่ เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทน
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบ่ ริษทั ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.

บุคคลธรรมดา

1.1

ผู้ถือหุ้นที่ มีสญ
ั ชาติ ไทย
(ก(
(ข(

1.2

บัต รประจ าตัว ของผู้ ถือ หุ้ น (บัต รประจ าตัว ประชาชน หรือ บัต รข้า ราชการ หรือ บัต รพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ(
ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจาตัวของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดิน ทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ( ของผูร้ บั มอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก(
(ข(

หนังสือเดินทางของผูถ้ อื หุน้
ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ( ของผูร้ บั มอบฉันทะ

2.

นิ ติบคุ คล

2.1

นิ ติบคุ คลที่ จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก(
(ข(

2.2

หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ( ของกรรมการผูม้ อี านาจทีไ่ ด้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ( ของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ

นิ ติบคุ คลที่ จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก(
(ข(

หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ( ของกรรมการผูม้ อี านาจทีไ่ ด้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ( ของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ

ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ ในต่างประเทศควร
มีการรับรองลายมือชือ่ โดยโนตารีพบั บลิค
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ผูถ้ ือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถ านที่
ประชุมได้ตงั ้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
หมายเหตุ
ในกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่ง หนังสือมอบฉัน ทะที่ระบุ ขอ้ ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วมายัง บริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน( เลขที่ 2, 4 ซอยประเสริฐมนู กจิ 29 แยก 8
ถนนประเสริฐมนูกจิ แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
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