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สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 10 

- ข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ 

- คู่มือการใช้งาน “Mobile Application IR Plus AGM” / วีดีโอแนะน าการลงทะเบียนและการใช้งาน  

(โดยการสแกน QR Code) 

 

ข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น / 
ผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-AGM) ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก าหนด ดงันัน้ ก่อนท่ีท่านจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ  E-AGM  ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น      
IR Plus AGM ดงักล่าว กรุณาอ่านข้อก าหนด ท าความเข้าใจ และยอมรับข้อก าหนดต่อไปนี ้รวมทัง้คู่มือการใช้งาน Mobile Application    
IR Plus AGM ซึง่สามารถสแกน QR Code ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ 
1. ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ 

1.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีปรากฏช่ือในวนัท่ี 15 มีนาคม  2564 ซึง่เป็นวนัก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้น
เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามท่ีได้ก าหนดและประกาศในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
เทา่นัน้ 

1.2 เพ่ือให้การประชุมด าเนินไปอย่างราบร่ืน เม่ือท่านประสงค์จะร่วมประชุมแบบ E-AGM โดยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ 
E-AGM และได้รับค ายืนยนัเข้าร่วมประชมุแบบ  E-AGM จากระบบแล้ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้องด าเนินการผ่านระบบ
แอปพลิเคชัน่  IR Plus AGM เทา่นัน้ 

2. การตดิตัง้แอปพลิเคช่ัน  IR Plus AGM และท าการยืนยันตัวตน (KYC) 
2.1 ตดิตัง้แอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 

บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ซึง่ท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM ดงักล่าว สามารถติดตัง้แอปพลิเคชั่นได้โดยค้นหาช่ือ IR Plus AGM ได้ ผ่าน 
Google Play Store ส าหรับระบบ Android และ App Store ส าหรับระบบ iOS 

2.2 ท าการยืนยันตัวตน (KYC) 
ก่อนการเข้าร่วมการประชุมแบบ E-AGM ท่านผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้อง ด าเนินการยืนยัน
ตัวตน (KYC) ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM ท่ีได้ด าเนินการติดตัง้ตามข้อ 2.1 โดยท าการกรอกข้อมลูส่วนบุคคล
ตามท่ีปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามท่ีก าหนดในแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM  ได้แก่    
บตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรประชาชนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) หนังสือเชิญประชุม ให้ครบถ้วน และ
ถ่ายภาพยืนยนัตวัตนตามท่ีแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ก าหนด จากนัน้ระบบจะน าส่งรหสั One Time Password (“OTP”) ไปยงั
หมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้ให้ไว้ในระบบ เพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ 
ในการประชุมแบบ E-AGM ระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM จะเปิดระบบให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ท า KYC โดยเร่ิม
ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. และจะปิดระบบให้ท า KYC ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. เพ่ือให้พร้อม
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุในวนัประชมุ
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2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารผ่านแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 
ท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความสมบูรณ์ของ
ข้อมลูและเอกสารท่ีท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลท่ีท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ข้างต้น
แล้วพบว่า เอกสารและข้อมลูดงักล่าวนัน้ถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ บริษัทฯ จะท าการอนมุตัิและแจ้งผลการยืนยนัตวัตนส าเร็จ
ผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM เพ่ือให้ท่านตัง้รหสัผ่าน (Pin Code) ส าหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM 
ด้วยตนเอง เพ่ือความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคล และเพ่ือรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหสัผ่าน (Pin Code) ดงักล่าว
เป็นความลบัและไม่เปิดเผยให้แก่บคุคลอ่ืน 
กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมลูแล้วพบวา่ข้อมลูไม่ถกูต้อง ไม่สมบรูณ์ หรือเป็นเทจ็ บริษัทฯ จะด าเนินการขอเอกสารเพิ่มเตมิเพ่ือเป็น
การยืนยันตวัตนหรือความถูกต้อง หรืออาจด าเนินการปฏิเสธการลงทะเบียน แล้วแต่กรณี ซึ่งในการปฏิเสธดังกล่าว ผู้ ถือหุ้น  /     
ผู้ รับมอบฉันทะ สามารถด าเนินการ การยืนยนัสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ได้ แต่ไม่ตดัสิทธิท่าน 
ในการเข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีจดัการประชมุ 

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงมตผ่ิานระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM 
3.1 เม่ือได้ด าเนินการท า KYC และผู้ ถือหุ้นได้ตัง้รหสัผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเอง ตามข้อ 2.3 แล้ว ท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ

สามารถเข้าร่วมการประชมุผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ได้โดยสแกนบาร์โค้ดท่ีปรากฏบนหนงัสือเชิญประชุมซึง่นายทะเบียน
หลกัทรัพย์ (บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย จ ากดั : TSD) ได้ด าเนินการจดัส่งให้ท่าน หรือท่านสามารถกรอกเลข
บตัรประจ าตวัประชาชนในช่ือผู้ใช้งาน และกรอกรหสัผ่าน Pin Code 

3.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุม ผ่านระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM เป็นสิทธิเฉพาะตวัของท่านผู้ ถือหุ้น 
ดงันัน้ ช่ือผู้ ใช้งาน (Username) หนึง่ช่ือ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกัน

ในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนัน้ ท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ช่ือผู้ ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน        
(Pin Code) เพ่ือเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองเท่านัน้ และจะไม่มอบหมายช่ือผู้ ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Pin Code) ให้กบั
บคุคลใดๆ 

3.3 ในกรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย 
ต่อ 1 อุปกรณ์ เท่านัน้ 

3.4 การลงมติผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM ท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทกุวาระเม่ือเร่ิมการ
ประชมุ หรือจะลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระที่อยู่ระหวา่งการพิจารณาได้ ซึง่การลงคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ
จะถกูรวบรวมเม่ือมีการปิดวาระนัน้ๆ 

3.5 ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทฯ ก าหนดให้ระบบเทคะแนนไปทางเห็นด้วยทัง้หมด และจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
หักจากคะแนนเสียงทัง้หมด  ดังนัน้ ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้น  / ผู้ รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ       
“งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติ ดงักล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีท่ีท่านท่ีไม่ได้เลือกลงมติอย่างหนึ่งอย่างใด ระบบ     
จะถือวา่ผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงคะแนนเสียงเหน็ด้วยในวาระดงักล่าวโดยอตัโนมตัิ 

3.6 ในกรณีท่ีท่านถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ Log-out ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ ถือหุ้น /   
ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนบัเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้น  / ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ถูก
น ามานบัในวาระนัน้ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ ไม่ตดัสิทธิของท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ
ในการ log-in เพ่ือกลบัเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปท่ียงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของท่ีประชุม ท่านผู้ ถือหุ้น / 
ผู้ รับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเพิ่มเติมได้ท่ีหนังสือเชิญประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ



 

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน16  ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9    แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 

หน้า 35 

4. การซักถามประเดน็ข้อสงสัยและแสดงความคิดเหน็ระหว่างการประชุม 
4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM เท่านัน้ ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ มีข้อซกัถามหรือ

ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ ถือหุ้ น  / ผู้ รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นรูปไอคอน
ไมโครโฟน         ปรากฏบนหน้าจอ เพ่ือถามค าถาม หรือแสดงความเหน็ โดยระบบจะจดัเรียงล าดบัก่อนหลงัตามล าดบัเวลาท่ีร้อง
ขอ เพ่ือเปิดโอกาสให้ทา่นถามค าถามหรือแสดงความคดิเหน็ในท่ีประชุมในวาระดงักล่าวได้ทัง้ภาพและเสียง ทัง้นี ้ข้อซกัถาม หรือ
การแสดงความเหน็จะต้องเป็นค าถาม และ/หรือการแสดงความคดิเหน็ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุนัน้เท่านัน้ 

4.2 ในการเปิดโอกาส ให้ทา่นผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ ถามค าถามในท่ีประชุมด้วยภาพและเสียงนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยุติ
การถามค าถาม หรือแสดงความคดิเหน็ของผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะ หากค าถามหรือการแสดงความเห็นดงักล่าวมีลกัษณะหยาบคาย 
ข่มขู่ คกุคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบคุคลอ่ืน 

4.3 ในระหวา่งการประชมุ หากผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะรายใด กระท าการใดๆ อนัเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อน
ร าคาญให้กบัผู้ เข้าร่วมประชมุรายอ่ืน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการกระท าการใดๆ เพ่ือระงบัการกระท าอนัเป็นการรบกวนการประชุม 
หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญ ให้กบัผู้ เข้าร่วมประชมุรายอ่ืน 

5. ข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1 ข้อมลูส่วนบุคคล หมายถึง  ข้อมลูเก่ียวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงแต่ไม่

จ ากดัอยู่เพียง ช่ือนามสกลุ เพศ เลขท่ีประจ าตวัประชาชน หมายเลขหนงัสือเดนิทาง รูปถ่าย วนัเดือนปีเกิด สญัชาต ิอาย ุเป็นต้น 
5.2 ทา่นผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉนัทะยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ

สิทธิและยืนยนัตวัตนของทา่น ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกฎหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการประชมุก าหนด 
5.3 บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าวตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ทัง้นี ้ไม่เกิน 10 ปี โดยเม่ือพ้นระยะเวลาดงักล่าวบริษัทฯ 

จะด าเนินการท าลายข้อมลูออกจากระบบ 
6. ข้อก าหนดอ่ืนๆ 

6.1 เนือ้หา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้ เดียว และบริษัทฯ ไม่อนญุาตให้ท่านท าการ
บนัทกึ ดดัแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการตามกฎหมายต่อผู้ ท่ีกระท าการ
ดงักล่าว 

6.2 ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผ่าน IR Plus AGM ไม่ว่าด้วยประการใดๆ    
ซึง่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดฉบบันี ้หรือคู่มืออ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ ได้จัดให้กับผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการประชุมจนเป็นเหตใุห้บริษัทฯ 
ได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ท่านผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการฟ้องร้องด าเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องด าเนินคดีโดยบริษัทฯ ต่อท่านผู้ ถือหุ้น 
และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะผู้กระท าการดงักล่าว 

6.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการกระท าการใดๆ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ยินยอมปฏิบตัิตามข้อก าหนดฉบบันี ้และอาจพิจารณาระงบัสิทธิ

การเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน่ IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุมผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะไม่ด าเนินการ

ตามข้อก าหนดฉบบันี ้

 

 

  


