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สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4 
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันท่ี  
19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 
ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ท้ังน้ี เน่ืองจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติท่ีนำมาใช้ในการประชุม 
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ 
เข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ ขอให้ผู้ถอืหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัตใินการเข้ารว่มประชุมผูถ้ือหุ้นดังต่อไปน้ี 

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 
1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน (ซ่ึงมีแถบบาร์โค้ด (Barcode) ปรากฏ) 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสญัชาตไิทย  บัตรประจำตวัของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ 
หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกจิ) 

 หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงน้ันด้วย
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบสำคัญประจำตวัคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทน  หนังสือ

เดินทางท่ียังไมห่มดอายุ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถกูต้อง) 
 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงรายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 
 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นหรอืหนังสอืเดินทาง (กรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ 
 บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรอืหนังสือเดินทาง (กรณีผูร้ับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 
2. นิติบุคคล  ใบลงทะเบียน (ซ่ึงมีแถบ Barcode ปรากฏ)

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
หมายเหตุ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
พร้อมตราประทับบริษัท 

 หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

 หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

 หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงน้ันด้วย 
 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ

ฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

หมายเหตุ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการ
รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารท่ีจัดทำ
ขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดย 

 หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี

อำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล 
 หนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบ

ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
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โนตารี พับลิค  หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงน้ันด้วย 
 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ

ฉันทะ 
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 
 สำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือช่ือรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคลของผู้มอบฉันทะ 
 บัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รบัมอบฉันทะ

 การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 
การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ 
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2550 ไดก้ำหนดแบบของ
หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจ้องหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกดัไว้ 3 แบบ โดยใหใ้ช้แบบหน่ึงแบบใดท่ีได้แนบมาพร้อม
หนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้ คือ 

แบบ รายละเอียด สำหรับใช้ในกรณ ี
แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีงา่ยไม่ซับซ้อน กรณีผูถ้ือหุ้นตอ้งการมอบฉันทะแบบท่ัวไป 
แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะท่ีกำหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ี

ละเอียดชัดเจนตายตัว 
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการ
อิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

กรณีท่ีผู้ถอืหุ้นเปน็นักลงทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น 

วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
 ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน 

 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมท้ังขีดฆ่าลงวันท่ีท่ีทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทาง
กฎหมาย 

 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามช่ือ - ท่ีอยู่ ของบริษัทฯ โดย 
จ่าหน้าซองถึง 

เลขานุการบริษัท : บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ตามท่ีแจ้งข้างต้น ท้ังน้ี โปรดย่ืนหนังสือมอบ
ฉันทะ ภายในวันท่ี 26 มกราคม 2565 ก่อนวันประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม 

หมายเหตุ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 
  



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน 16  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92, 02 002 3667-9      แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขท่ี 0107551000061 

 
 

หน้า 23 

การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา จนถึงกำหนดเวลาเริ่มประชุม 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านระบบ Application IR Plus AGM โดยท่านสามารถ
ศึกษาวิธีการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้จากคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสยีง 
การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามทีละวาระในท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 
ผ่านระบบ Application IR Plus AGM ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมายร่วมทำหน้าท่ีตรวจการนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 
1. มติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปน้ี 

 กรณีปกติ ให้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 

 ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามท่ีกำหนดน้ันโดย
ประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน และประธานท่ีประชุมอาจเชิญผู้น้ันออกนอกห้อง

ประชุมช่ัวคราวได้ 
หมายเหตุ  
1. การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการผ่านระบบ Application IR Plus AGM  
2. การออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนนอกจากเคร่ืองหมายถูก () หรือ กากบาท () เพียงหน่ึงเคร่ืองหมาย หรือมากกว่าหนึ่งช่อง 

ในหนังสือมอบฉันทะ หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา จะถือเป็นคะแนนเสีย 
3. ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าประชุมจะมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่เข้าประชุมเท่านั้น โดยจะต้องยู่ในระบบ Application IR Plus AGM 

จนจบการพิจารณาของแต่ละวาระ การ log-out ออกจากระบบ Application IR Plus AGM ก่อนเสร็จส้ินการพิจารณาของวาระนั้น จะทำให้ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังไม่ได้พิจารณา อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ Log-in เข้าระบบ Application IR Plus AGM โดยจะต้องยู่ในระบบ 
Application IR Plus AGM จนจบการพิจารณาของแต่ละวาระเพ่ือออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณา 

หลักเกณฑ์การนบัคะแนนเสียง 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง ท่ีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 
ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 
ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 
ทำการรวบรวมคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงในท่ีประชุม โดยประธานที่ประชุมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปผล
การลงคะแนนต่อท่ีประชุมของแต่ละวาระ 
  



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
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บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จำกัด (มหาชน)  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ทำการยืนยันตัวตน
ผ่านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM การประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.

 ผู้ถือหุ้น / ผูร้ับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม โดยสแกนบารโ์ค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมฯ 
 เปิดระบบให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มกราคม 2565 ต้ังแต่เวลา 10.00 น.  
 ศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ 

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

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. 
ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม 

ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชั่น 
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ  

ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุม 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 
ผ่านแอปพลิเคชั่น IR Plus AGM 

สามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นได้ โดยค้นหาจาก  
Google Play Store หรือ App Store 


