
เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกคะแนนเสยีง 
 

 
1. ระยะเวลาการลงทะเบยีนเพือ่ยนืยนัสทิธใินการเขา้รว่มประชมุ  

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีน และยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ไดต้ ัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2565 
โดยระบบจะปิดเวลา 9.30 ของวนัที ่21 เมษายน 2565 (โปรดด าเนินการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีม่ีเวลา
เพยีงพอในการตรวจสอบสทิธแิละเอกสาร) 
 

2. วธิกีารและขัน้ตอนการลงทะเบยีน 

 โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยสแกนรหสัคิวอาร ์(QR 
Code) หรอืผ่านลงิค ์https://webagm.irplus.in.th ในกรณีทีม่ีปัญหาการลงทะเบียนหรอืการล็อกอิน โปรดตดิต่อผูดู้แล
ระบบทีโ่ทรศพัทห์มายเลข 02-022 6200 ต่อ 2 ในวนัจนัทร ์- วนัศุกร ์ระหว่างวนัที ่25 มีนาคม – 20 เมษายน 2565 ตัง้แต่
เวลา 09.00 – 17.00  

 

ดาวน์โหลด  โดยสแกน QR Code เพื่อติดตั้ง 
แอปพลเิคช ัน่ “IR Plus AGM” บนโทรศพัทม์อืถอื  
 

 

สามารถดาวนโ์หลดไดต้ ัง้แต่วนัที ่25 มนีาคม 2565 

  

 

คู่มอืการลงทะเบยีน และเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2565 ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

ภายหลงัจากการยืน่เอกสารส าหรบัการลงทะเบยีนและยนืยนัตวัตน ผ่าน ““IR Plus AGM” หรอื web application ผู ้
ถือหุน้จะไดร้บัการแจง้เตือนจาก application เพือ่ท าการก าหนดรหสัประจ าตวั (Pin Code) ส าหรบัใชล็้อกอิน (Log-in) 
เขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิส็กทรอนิกส ์ 

ผูถ้อืหุน้ทีล่งทะเบยีนส าเรจ็แลว้  สามารถ Log-in เขา้สู่ระบบประชมุไดใ้นวนัที ่21 เมษายน 2565 ตัง้แต่เวลา 9.30 น. 
เป็นตน้ไป  

 

3. เอกสารส าหรบัการลงทะเบยีน  

    3.1.   การเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

             -  เลขทีท่ะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
-  บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัซึง่ออกโดยส่วนงานราชการ เชน่ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสือ

เดนิทาง เป็นตน้ 
 

    3.2   การมอบฉนัทะหรอืแต่งต ัง้ผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ม่ใชก่รรมการอสิระทีบ่รษิทัก าหนด 

             -  ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
                 *  เลขทีท่ะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

  *  หนังสอืมอบฉันทะ ซึง่กรอกรายละเอยีดครบถว้น ลงนามโดยผูถ้อืหุน้,  ผูร้บัมอบฉันทะ และพยาน  พรอ้มตดิอากร
แสตมป์แลว้ 20 บาท 

  *  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถ้อืหุน้ ซ ึง่ออกโดยส่วนงานราชการ เชน่ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง 
เป็นตน้ 

*  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบฉันทะ ซึง่ออกโดยส่วนงานราชการ เชน่ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอื
เดนิทาง เป็นตน้ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 
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             -  ผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล 
                 *  เลขทีท่ะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

  *  หนังสอืมอบฉันทะ ซึง่กรอกรายละเอยีดครบถว้น ลงนามโดยผูม้ีอ านาจลงนามแทนตามทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการ
จดทะเบยีนบรษิทั พรอ้มประทบัตราส าคญั,  ผูร้บัมอบฉันทะ และพยาน  พรอ้มตดิอากรแสตมป์แลว้ 20 บาท 

  *  ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ ซ ึง่ออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไม่เกนิ 3 
เดอืน กอ่นวนัประชมุ ซึง่ผูม้อี านาจลงนามแทนผูถ้อืหุน้ ไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งพรอ้มประทบัตราส าคญั 

  *  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนผูถ้อืหุน้ ซ ึง่ออกโดยส่วนงานราชการ เชน่ ใบอนุญาตขบั
ขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

  *  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบฉันทะ ซึง่ออกโดยส่วนงานราชการ เชน่ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอื
เดนิทาง เป็นตน้ 

 

    3.3   การมอบฉนัทะหรอืแต่งต ัง้ผูร้บัมอบฉนัทะเป็นกรรมการอสิระทีบ่รษิทัก าหนด 

            ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระตามทีร่ะบุบนหนังสอืมอบฉันทะท่านใดท่านหน่ึง โดยกรรมการอสิระผูไ้ดร้บั
มอบฉันทะจะลงมตใินแต่ละวาระตามทีผู่ถ้อืหุน้ก าหนดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ ซึง่ผูถ้อืหุน้จะตอ้งส่งเอกสารล่วงหนา้มายงับรษิทั 
ภายในวนัที ่16 เมษายน 2565  

   ส านักงานคณะกรรมการ  
บรษิทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่1788 อาคารสงิหค์อมเพล็กซ ์(รจีสั) ช ัน้ 30 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่, แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-0883618 

             -  เลขทีท่ะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
-  หนังสอืมอบฉันทะ ซึง่กรอกรายละเอยีดครบถว้น ลงนามโดยผูถ้อืหุน้ และพยาน 
-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถ้อืหุน้ ซ ึง่ออกโดยส่วนงานราชการ เชน่ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง 

เป็นตน้ 
 

4.  การออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนบัคะแนน  

4.1  การออกเสยีงลงคะแนน จะนับ 1 หุน้ มคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 เสยีง 

4.2  ในคราทีล่งคะแนนเสยีง หากผูถ้อืหุน้ไม่กดลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” หรอื  “งดออกเสยีง” ถอืเป็นการลงคะแนน “เห็น
ดว้ย”   

       ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน กรณีการลงคะแนน
เสยีงไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวไ้นหนง้สอืมอบฉันทะ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนน้ัน เป็น “บตัรเสยี”   

4.3  ในการนับคะแนนเสยีง บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่“ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสยีง” มาหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 กรณี เกดิสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตของผูถ้อืหุน้ขดัขอ้งหรอืขาดหาย ไม่สามารถกดลงคะแนนได ้บรษิทัขอสงวนสิทธิ ์
นับคะแนนเสยีง “งดออกเสยีง”  

4.4   ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในทีป่ระชมุจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่

เกีย่วขอ้งกบัวาระน้ันๆ  ผูถ้ือหุน้สามารถกดปุ่ ม “ถามค าถาม”  จากน้ันพิมพค์ าถามในกล่องขอ้ความ และรอการ
ตดิต่อกลบัจากเจา้หนา้ทีดู่แลระบบเพือ่เปิดกลอ้งและไมค ์ ในการซกัถามหรอืแสดงความเห็น ขอความกรุณาผูถ้อื
หุน้แจง้ชือ่และนามสกุลกอ่นซกัถามทุกคร ัง้ 

4.5   ประธานทีป่ระชมุ จะแจง้ผลการออกเสยีงลงคะแนนต่อทีป่ระชมุ เมือ่การนับคะฉนนเสยีงวาระน้ันๆ เสรจ็สิน้ 

 

 

 


