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สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 6
ข้ อปฏิบตั ิสาหรับการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนลงวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อ ให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบั ติที่นามาใช้ ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อ หลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้ าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบตั ใิ นการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

เอกสารหรือหลักฐาน
 ใบลงทะเบียน (ซึง่ มีแถบ Barcode ปรากฏ)
 บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ

หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล ให้ แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนันด้
้ วย
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
 ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง หรื อเอกสารใช้ แทน
หนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง)
 หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงรายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้นหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
 บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
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2. นิตบิ ุคคล
 ใบลงทะเบียน (ซึง่ มีแถบ Barcode ปรากฏ)
2.1 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  หนังสื อรั บรองนิติบุคคล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
หมายเหตุ ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการ
กระทรวงพาณิชย์
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม  บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
พร้ อมตราประทับบริ ษัท
อานาจลงนามในหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
 หนังสือมอบฉันทะ ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล ให้ แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนันด้
้ วย
 บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
 หนังสือรับรองนิตบ
ิ คุ คล
หมายเหตุ ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการ  บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผู้มีอานาจในหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
พร้ อมตราประทับ บริ ษั ท และหากเป็ น เอกสารที่  หนัง สื อ มอบฉัน ทะ ซึ่ง ได้ ก รอกข้ อ ความถูก ต้ อ งครบถ้ ว นและลงลายมื อ ชื่ อ
จัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
โดยโนตารี พับลิค
 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล ให้ แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนันด้
้ วย
 บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง)
 หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สาเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอานาจของนิตบ
ิ คุ ลของผู้มอบฉันทะ
 บัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ

การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ กาหนดแบบ
ของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมหาชนจากัดไว้ 3 แบบ โดยให้ ใช้ แบบหนึง่ แบบใดที่ได้ แนบ
มาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว คือ
แบบ
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.

รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
หนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียดชัดเจนตายตัว
เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
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สาหรับใช้ ในกรณี
กรณีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการมอบฉันทะแบบทัว่ ไป
กรณี ผ้ ูถือหุ้นต้ องการมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรื อกรรมการ
อิสระ ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
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วิธีการมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
 ผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
 ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้ องและมีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย
 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริ งพร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ และเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน ตามชื่อ - ที่อยู่ ของบริ ษัทฯ
โดยจ่าหน้ าซองถึง

เลขานุการบริษัท : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
 หากผู้รับมอบฉันทะมาด้ วยตนเอง ต้ องนาหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ณ สถานที่ประชุมเพื่อลงทะเบียนอย่าง
น้ อยล่วงหน้ า 1 ชัว่ โมงก่อนการเริ่ มประชุม เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่ มประชุม
หมายเหตุ บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วนเข้ าร่ วมประชุมเท่านัน้
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันประชุม ณ สถานที่ประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสองชัว่ โมง หรื อตังแต่
้
เวลา 12.00 นาฬิกา จนถึงกาหนดเวลาเริ่ มประชุม
สถานที่ประชุม : ณ ห้ องประชุมวิภาวดี บอลรู ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
บริ ษัทฯ จะจัดเตรี ยม “บัตรลงคะแนนเสียง” ไว้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริ เวณทางเข้ าห้ องประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใช้ ระบุ
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
การออกเสียงลงคะแนน จะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชู มือขึ ้น
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เก็บและรวบรวมบัตรทังหมดเพื
้
่อทาการตรวจนับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มี ที่ปรึ กษากฎหมายร่ วมทาหน้ าที่ตรวจ
รับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม
1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
 กรณี ปกติ ให้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง เป็ นเสียงชี ้ขาด
 ในกรณีอื่น ซึง่ มีกฎหมาย และ/หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่กาหนดนัน้
โดยประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ ส่วนเสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นนออกนอก
ั้
ห้ องประชุมชัว่ คราวได้
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หลักเกณฑ์ การนับคะแนนเสียง
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กาหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียง ที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ก่อนเริ่ มประชุม ประธานฯ จะแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออก
เสียง ของผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนัน้ ประธานฯ
จะแจ้ งผลการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ
หมายเหตุ บริ ษัทฯ ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยระบบ Barcode
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
1. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ ว จะได้ รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็ นแผ่นพิมพ์สาหรับแต่ละวาระการประชุม โดยแต่ละแผ่น
นันจะระบุ
้
ชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้ องใช้ บตั รหลักฐานกา รออก
เสียงลงคะแนนนี ้ให้ ถกู ต้ องตรงกับวาระ
2. สาหรับวาระที่ 9 พิจารณาและเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ จะใช้ บตั รลงคะแนนเสียงซึง่ ระบุชื่อ
กรรมการ / บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้ พิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. สาหรับการทาเครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในแต่
ละวาระ โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทาเครื่ องหมายถูก (✓) หรื อ กากบาท () อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็ นความประสงค์ของท่านเพียงช่อง
เดียวเท่านัน้
บัตรเสีย
บัต รหลัก ฐานการออกเสี ย งลงคะแนนที่ มี ก ารกาเครื่ อ งหมายอื่ นนอกจากเครื่ อ งหมายถูก (✓) หรื อ กากบาท ( ) เพี ย งหนึ่ง
เครื่ องหมาย หรื อมากกว่าหนึง่ ช่อง หรื อ เป็ นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณา จะถือเป็ นบัตรเสีย

4. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรื อผู้ที่ดาเนิ นการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนัน้
จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่งดออกเสียง หรื อไม่เห็นด้ วย ชูมือขึ ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทาเครื่ องหมายแล้ ว และถูกต้ องตรงกับ
วาระที่กาลังพิจารณาให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
5. เมื่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ทาการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรื อไม่เห็นด้ วย เสร็ จแล้ ว จะทาการ
นับคะแนนและแสดงผลสรุ ปคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจะเป็ นผู้สรุ ปผลการ
ลงคะแนนต่อที่ประชุมของแต่ละวาระ
6. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่เข้ าประชุมเท่านัน้ สาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการ
ประชุมสิ ้นสุดนัน้ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเฉพาะวาระที่ยงั มิได้ พิจารณา
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จำกัด (มหำชน)
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
23 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น.

ประชุม แบบ E-AGM

มำประชุม ณ สถำนที่จัดประชุม
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM

เข้าจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ

ติดตั้งแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID–19

ค้นหาจาก Google Play Store หรือ App Store

แสดงบัตรประชำชน / หนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ทำ KYC
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ทาการยืนยันตัวตน (KYC)
เปิดระบบตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
และจะปิดระบบในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
แสดงบัตรประชาชน/หนังสือมอบฉันทะ
ณ จุดตรวจเอกสาร

ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ E-AGM

ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยระบบบำร์โค้ด








ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ด้วยระบบบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญ
ณ จุดลงทะเบียน
ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น
(2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม)





ผูถ
้ ือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
โดยสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญ
เปิดระบบให้ลงทะเบียน ในวันที่ 23 เมษายน 2564
ตั้งแต่เวลา 12.00 น (2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม)
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.energyabsolute.co.th/images/meeti
ng/app/IR_PLUS_AGM_Manual_TH.pdf

เริ่มกำรประชุม เวลำ 14.00 น

ดาเนินการประชุม ตามลาดับวาระการประชุม
ออกเสียงลงคะแนน
โดยใช้บัตร Vote
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

ลงคะแนนผ่ำนแอปพลิเคชั่น
IR Plus AGM

ลงคะแนนเสียง/นับคะแนนเสียง

ผูถ
้ ือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั่น

ลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตร Vote

IR Plus AGM

สรุปผลการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม
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