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สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 6 
ข้อปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวนัท่ี 
19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ผู้ลงทุน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติท่ีน ามาใช้ในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการย่ืนเอกสาร หรือ หลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ  
เข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเหน็เหมาะสม 
 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงหลกัฐานและปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี  ้
 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 
1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน (ซึง่มีแถบ Barcode ปรากฏ) 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาตไิทย  บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ 
หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ) 

 หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลงนัน้ด้วย 
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว หรือหนงัสือเดนิทาง หรือเอกสารใช้แทน  

หนงัสือเดนิทางที่ยงัไม่หมดอายุ 

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงรายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้นหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ 
 บตัรประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน 16  ถนนรัชดาภเิษก  แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 
 

หน้า 26 
 
 

2. นิตบุิคคล  ใบลงทะเบียน (ซึง่มีแถบ Barcode ปรากฏ) 
2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

หมายเหตุ ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
พร้อมตราประทบับริษัท 

 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

 บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มี
อ านาจลงนามในหนงัสือรับรองนิตบิคุคล 

 หนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบ
ฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลงนัน้ด้วย 
 บตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ

ฉนัทะ 
2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

หมายเหตุ ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารท่ี
จดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือ
โดยโนตารี พบัลิค 

 หนงัสือรับรองนิตบิคุคล 
 บตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ   

ผู้ มีอ านาจในหนงัสือรับรองนิตบิคุคล 
 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ        

ผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
 หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลงนัน้ด้วย 
 บตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ

ฉนัทะ 

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ส าเนาหนงัสือรับรองและลงลายมือช่ือรับรองโดยผู้ มีอ านาจของนิตบิคุลของผู้มอบฉนัทะ 
 บตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัข่ีของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
 การมอบฉันทะและวธีิการมอบฉันทะ 
การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ 
ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2550 ได้ก าหนดแบบ
ของหนงัสือมอบฉนัทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากดัไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึง่แบบใดท่ีได้แนบ
มาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว คือ 
 

แบบ รายละเอียด ส าหรับใช้ในกรณี 
แบบ ก. หนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป 
แบบ ข. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่

ละเอียดชดัเจนตายตวั 
กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการ
อิสระ ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้     
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น  

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นนกัลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้          
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น 

 
 



 

บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน 16  ถนนรัชดาภเิษก  แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขที่ 0107551000061 

 
 

หน้า 27 
 
 

วธีิการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 ผู้ ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะให้ถกูต้องครบถ้วน 
 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกต้องและมีผลผูกพนั

ทางกฎหมาย 
 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามช่ือ - ท่ีอยู่ ของบริษัทฯ 

โดยจ่าหน้าซองถงึ 
เลขานุการบริษัท : บริษัท พลงังานบริสุทธ์ิ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

 หากผู้ รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องน าหนงัสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมเพ่ือลงทะเบียนอย่าง
น้อยล่วงหน้า 1 ชัว่โมงก่อนการเร่ิมประชมุ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

หมายเหตุ บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธ์ิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้ มีเอกสารถกูต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านัน้ 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัประชมุ ณ สถานท่ีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสองชัว่โมง หรือตัง้แต่
เวลา 12.00 นาฬิกา จนถงึก าหนดเวลาเร่ิมประชมุ 
สถานที่ประชุม :  ณ ห้องประชมุวภิาวดี บอลรูม โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
  
การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนนเสียง 
บริษัทฯ จะจดัเตรียม “บตัรลงคะแนนเสียง” ไว้ให้ผู้ ถือหุ้น ณ จดุลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพ่ือผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใช้ระบุ
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชมุ 
  
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามทีละวาระในท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นระบุในบตัรลงคะแนนท่ีแจก และชู มือขึน้
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เก็บและรวบรวมบตัรทัง้หมดเพ่ือท าการตรวจนบั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มี ท่ีปรึกษากฎหมายร่วมท าหน้าท่ีตรวจ
รับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทกุวาระการประชมุ 
1. มตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี  ้

 กรณีปกติ ให้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ี
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง เป็นเสียงชีข้าด 

 ในกรณีอ่ืน ซึง่มีกฎหมาย และ/หรือข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนัน้
โดยประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเทา่นัน้ 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญผู้นัน้ออกนอก

ห้องประชมุชัว่คราวได้ 
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หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดวา่ ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง ท่ีตรวจนบัจากบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 
 
ก่อนเร่ิมประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ ออกจากหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง จากนัน้ ประธานฯ 
จะแจ้งผลการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบ 

 
หมายเหตุ บริษัทฯ ลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงการประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 
 
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์ส าหรับแต่ละวาระการประชุม โดยแต่ละแผ่น

นัน้จะระบุช่ือผู้ ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจะต้องใช้บตัรหลักฐานกา รออก
เสียงลงคะแนนนีใ้ห้ถกูต้องตรงกบัวาระ 

2. ส าหรับวาระที่ 9 พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ จะใช้บตัรลงคะแนนเสียงซึง่ระบุช่ือ
กรรมการ / บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ แยกตา่งหากจากกนั เพ่ือให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่

ละวาระ โดยให้ผู้ ถือหุ้นท าเคร่ืองหมายถกู (✓) หรือ กากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องท่ีเป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่อง
เดียวเทา่นัน้ 
บัตรเสีย 

บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนนอกจากเคร่ืองหมายถูก (✓) หรือ กากบาท () เพียงหนึ่ง
เคร่ืองหมาย หรือมากกวา่หนึง่ช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระที่ก าลงัพิจารณา จะถือเป็นบตัรเสีย 

4. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ด าเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนัน้ 
จะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีง หรือไมเ่ห็นด้วย ชูมือขึน้ และสง่บตัรลงคะแนนเสียงที่ท าเคร่ืองหมายแล้ว และถกูต้องตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

5. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการรวบรวมบตัรลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย เสร็จแล้ว จะท าการ
นบัคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปผลการ
ลงคะแนนตอ่ที่ประชมุของแตล่ะวาระ 

6. ผู้ ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่เข้าประชุมเท่านัน้ ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่กลบัไปก่อนการ
ประชมุสิน้สดุนัน้ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเฉพาะวาระท่ียงัมิได้พิจารณา 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 

 
 

   

ประชุม แบบ E-AGM  

ผ่านระบบแอปพลิเคช่ัน IR Plus AGM  

ติดต้ังแอปพลเิคช่ัน IR Plus AGM 

ค้นหาจาก Google Play Store หรือ App Store 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ท ำ KYC 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ท าการยืนยันตัวตน (KYC) 

เปิดระบบตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  

และจะปิดระบบในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. 

ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ E-AGM 

 ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
โดยสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญ 

 เปิดระบบให้ลงทะเบียน ในวันที่ 23 เมษายน 2564  
 ตั้งแตเ่วลา 12.00 น (2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม) 
 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

https://www.energyabsolute.co.th/images/meeti
ng/app/IR_PLUS_AGM_Manual_TH.pdf 

บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จ ำกัด (มหำชน) 

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
23 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. 

 

มำประชุม ณ สถำนที่จัดประชุม 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 

เข้าจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ 

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID–19 

 

แสดงบัตรประชำชน / หนังสือมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ  
แสดงบัตรประชาชน/หนังสือมอบฉนัทะ  

ณ จุดตรวจเอกสาร 

ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยระบบบำร์โค้ด 

 ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
ด้วยระบบบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญ  
ณ จุดลงทะเบียน 

 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งแตเ่วลา 12.00 น 
 (2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม) 

 

เริ่มกำรประชุม เวลำ 14.00 น 

ด าเนินการประชุม ตามล าดับวาระการประชุม  

ลงคะแนนเสียง/นับคะแนนเสียง 

สรุปผลการลงคะแนนเสียงต่อท่ีประชุม 

ออกเสียงลงคะแนน 
โดยใช้บัตร Vote 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 

ลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตร Vote 

ลงคะแนนผ่ำนแอปพลิเคชั่น  
IR Plus AGM 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ 

ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั่น  

IR Plus AGM 

https://www.energyabsolute.co.th/images/meeting/app/IR_PLUS_AGM_Manual_TH.pdf
https://www.energyabsolute.co.th/images/meeting/app/IR_PLUS_AGM_Manual_TH.pdf

