เลขทีน่ งในการประชุ
ั่
ม (seat No.) …..................................................

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 บริษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
Participating Form for Shareholders’ 2020 Annual General Meeting of EGCO
เรียน บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) Dear EGCO,
ข้ า พ เจ้ า I (name) ชื่ อ ..................................................น า ม ส กุ ล (surname).............................................................
เล ข ที่ บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น (ID Card No.).................................................. ...............................................
หมายเลขโทรศัพท์ (Tel.)………………………………………………………………………………………………………………………………..
☐ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) (EGCO Shareholder)
☐ ผูร้ บั มอบฉันทะจาก (Proxy granted by)......................................................ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) โดยถือ
หุน้ ทัง้ หมด (who is the EGCO’s Shareholder with)......................หุน้ (shares)
***โปรดแนบสำเนำเอกสำรมอบฉันทะ (please attach a copy of Proxy Form)***
มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ของบริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) ในวัน จันทร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ณ
ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
(would like to participate the Shareholders’ 2020 Annual General Meeting in July 20, 2020 at Vibhavadee Ballroom, Centara Grand at
Central Plaza Ladprao Hotel, No. 1695, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok)

(.............................................................................)
ผูถ้ อื หุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะ (Shareholder/Proxy)

หมายเหตุ
โปรดจัดส่งแก่ฝ่ายเลขานุการบริษทั ก่อนวันประชุม 7 วันหรือแสดงพร้อมแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถ
ส่ ง ผ่ านช่ อ งทางดัง นี้ (please send this form to the Corporate Secretary Division before the meeting 7 days in advance through these following channels: or
alternatively, bring along this form together with Registration Form)
− ทางโทรสารหมายเลข 02-998-5999 ต่อ 5020-5027 (Fax No. 08-998-5999 ext. 5020-5027)
− ทางอีเมล cs@egco.com (email: cs@egco.com)
− ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองมาที่ ฝ่ ายเลขานุการบริษทั บริษทั ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) เลขที่ 222 อาคารเอ็กโกชัน้ 14, 15 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (by post to No. 222, EGCO Tower, 14-15th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Tungsonghong, Laksi,
Bangkok, 10210)
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนาใดๆ โปรดติ ดต่อฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-998-5020 ถึง 5027
(Should you have any enquiry, please contact the Corporate Secretary Division to this Tel: 02-998-5020-7)

