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ข ัน้ตอนการลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 

 

ระยะเวลาการลงทะเบยีนเพือ่ยนืยนัสทิธใินการเขา้รว่มประชุม 

ระหวา่งวันที ่21 มนีาคม – 11 เมษายน 2565 โดยในวันที ่11 เมษายน 2565 ระบบจะปิดเวลา 17.00 น. 
 
วธิแีละข ัน้ตอนการลงทะเบยีน 

โปรดศกึษาคู่มือการลงทะเบยีนและการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2565 ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์โดยการสแกน QR 
Code ดา้นลา่ง  
 

รายละเอยีด รหสัควิอาร(์QR Code) 

 

สําหรับการเขา้ใชง้านผา่น Mobile Application 
ระบบปฏบิตักิาร iOS  กรุณาสแกนเพือ่ดาวนโ์หลด               
แอปพลเิคชนั “IR Plus AGM” จาก App Store 

 

 

 

สําหรับการเขา้ใชง้านผา่น Mobile Application 
ระบบปฏบิตักิาร Android กรณุาสแกนเพือ่ดาวนโ์หลด       
แอปพลเิคชนั “IR Plus AGM” จาก Google Play Store 

 

 

 

สําหรับการเขา้ใชง้านผา่น Web Application on Browser 
กรุณาสแกน หรอืคลกิที ่Link เพือ่เขา้สูเ่ว็บไซต ์ 

https://webagm.irplus.in.th/ 

 
 

 

คูม่อืและวดีทิศันส์าธติวธิกีารลงทะเบยีนและเขา้รว่มประชุม
สามัญผูถ้อืหุน้ ปี 2565 ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

  
 

ในกรณีทีม่ปัีญหาการลงทะเบยีนหรอืการล็อกอนิ กรุณาตดิตอ่ Call Center ทีโ่ทรศัพทห์มายเลข 02 022 6200 วันจันทร ์- วันศกุร ์
เวลา 09.00 - 17.30 น. ระหว่างวันที ่ 21 มนีาคม - 12 เมษายน 2565 โดยในวันที ่12 เมษายน 2565 จะปิดทําการเมือ่การประชมุ
เสร็จสิน้   

 

 

 

 

 

https://webagm.irplus.in.th/
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สําหรบัทา่นผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคเ์ขา้ประชุมดว้ยตวัเอง :   

กรุณาเตรยีมแบบฟอรม์ลงทะเบยีน Barcode จาก TSD (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10) และเอกสารสําหรับการลงทะเบยีน (ตามรายละเอยีดที่
ระบุในสิง่ที่ส่งมาดว้ย 7) เพื่อยื่นเอกสารสําหรับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลเิคชัน IR Plus AGM หรือ Web 
Application หลังจากทีก่ารลงทะเบยีนของท่านไดร้ับการอนุมัต ิท่านจะไดร้ับการแจง้เตอืนจากแอปพลเิคชัน IR Plus AGM หรอื 
Web Application เพื่อทําการกําหนดรหัสประจําตัว(Pin Code) สําหรับใชล็้อกอนิ (log-in) เขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ผ่านสือ่
อเิล็กทรอนกิส ์ผูถ้อืหุน้สามารถใชร้หัสประจําตัว (Pin Code) ทําการล็อกอนิ (log-in) เขา้สูร่ะบบประชมุในวันประชมุไดตั้ง้แต่เวลา 
08.00 น. เป็นตน้ไป 
 

สําหรบัผูถ้อืหุน้ซึง่ประสงคท์ีจ่ะแตง่ต ัง้ผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่มใ่ชก่รรมการอสิระ :  

ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เขา้ประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์แทนไดก้รุณาเตรียม
แบบฟอรม์ลงทะเบยีน Barcode จาก TSD (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10) เอกสารสําหรับการลงทะเบยีน (ตามรายละเอยีดทีร่ะบใุนสิง่ทีส่ง่มา
ดว้ย 7) และหนังสอืมอบฉันทะ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6) เพือ่ยืน่เอกสารสําหรับการลงทะเบยีนและยนืยันตัวตน ผ่านแอปพลเิคชัน IR 
Plus AGM หรอื Web Application หลังจากทีก่ารลงทะเบยีนไดร้ับการอนุมัตผิูร้ับมอบฉันทะจะไดร้ับการแจง้เตอืนจากแอปพลเิค
ชัน IR Plus AGM หรอื Web Application เพือ่ทําการกําหนดรหัสประจําตัว (Pin Code) สําหรับใชล็้อกอนิ (log-in) เขา้ร่วมประชมุ
สามัญผูถ้ือหุน้ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์ผูร้ับมอบฉันทะสามารถใชร้หัสประจําตัว (Pin Code) ทําการล็อกอนิ (log-in) เขา้สู่ระบบ
ประชมุในวันประชมุไดตั้ง้แต ่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป 
 

สําหรบัผูถ้อืหุน้ซึง่ประสงคท์ีจ่ะแตง่ต ัง้ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ป็นเป็นกรรมการอสิระ :  

ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทท่านใดท่านหนึง่เป็นผูร้ับมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ก็ได ้โดยกรรมการ 
อสิระท่านดังกล่าวจะลงมตใินแต่ละวาระตามทีผู่ถ้อืหุน้กําหนดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ ทัง้นี้ ขอ้มูลของกรรมการอสิระแต่ละท่าน 
(ปรากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5) ซึง่ท่านผูถ้อืหุน้จะตอ้งสง่เอกสารลงทะเบยีนการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 ล่วงหนา้มายัง 
บรษัิท โดยกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode จาก TSD (สิง่ที่ส่งมาดว้ย 10) พรอ้มทัง้จัดส่งเอกสารสําหรับการ
ลงทะเบยีน (ตามรายละเอยีดทีร่ะบใุนสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7) และหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6) หรอืแบบ ค. ซึง่สามารถ
ดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท www.thaisolarenergy.com โดยจะตอ้งจัดสง่เอกสารทัง้หมดขา้งตน้มายังบรษัิทตามที่อยู่
ขา้งลา่งนี้โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึบรษัิทภายในวันที ่5 เมษายน 2565  

 ฝ่ายสนับสนุนองคก์ร  
 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
 เลขที ่725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 

 

  

http://www.thaisolarenergy.com/
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ผงัแสดงข้นัตอนการเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่เล็กอทรอนกิส ์(E-AGM) 
 

 
บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 

วันที ่12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

ประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM)  

ผา่นแอปพลเิคชัน่ IR Plus AGM หรอื Web Application 

สามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ไดโ้ดยคน้หาจาก  

Google Play Store, App Store หรอืคลกิที ่Link เพือ่เขา้สู่

เว็บไซต ์https://webagm.irplus.in.th/ 

ผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ ทําการยนืยนัตวัตน  

ผา่นแอปพลเิคชัน่ IR Plus AGM หรอื Web Application 

ระหวา่งวันที ่21 มนีาคม – 11 เมษายน 2565 

 โดยในวันที ่11 เมษายน 2565 ระบบจะปิดเวลา 17.00 น. 

 

เขา้สูร่ะบบ (login) เพือ่เขา้รว่มประชมุทางอเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM) 
ในวันที ่12 เมษายน 2565 ไดตั้ง้แตเ่วลา 08.00 น. เป็นตน้ไป 

เร ิม่การประชุม เวลา 10.00 น.  
ดําเนนิการประชมุตามลําดับวาระการประชมุ 

ลงคะแนนผา่นแอปพลเิคช ัน่ 

สรปุผลการออกเสยีงลงคะแนนตอ่ทีป่ระชมุ 

https://webagm.irplus.in.th/

