หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS
AGM โปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (Application) และศึกษาคู่มือการใช้งาน Application ได้จาก

สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS

สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS

AGM ระบบ iOS เวอร์ช่นั 13.6 ขึน้ ไป

AGM ระบบ ANDROID เวอร์ช่นั 7 ขึน้ ไป

สแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

สแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

สแกนเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอการใช้งาน

Application IR PLUS
AGM (ภาษาไทย)

Application IR PLUS
AGM (Eng ver.)

Application IR PLUS

พบปัญหาในการดาเนินการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call center : 02-0226200
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
โดยขัน้ ตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนมีรายละเอียดตามแผนภาพต้านล่างนี้ หากท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือ
มอบฉันทะแบบ E-AGM และได้รบั คายืนยันจากระบบแล้ว ท่านจะสามารถลงคะแนนเสียงสาหรับแต่ละวาระการประชุมผ่าน
Application เท่านัน้

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ บุคคลอื่น

เมนู Proxy Holder *

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รบั จาก TSD/
บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

ผูถ้ ือหุน้ ดาเนินการยืนยันตัวตนใน
Application IR PLUS AGM
เพื่อมอบฉันทะ

ผูถ้ ือหุน้ ดาเนินการยืนยันตัวตน โดยสแกน
บาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุม หรือกรอก
หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลข

เมนู Proxy Direct **

ผูร้ บั มอบฉันทะดาเนินการยืนยันตัวตน
ด้วยตนเอง ในเมนู Proxy Direct

ผูถ้ ือหุน้ อัพโหลดหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รบั จาก TSD
/บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต และหนังสือ
มอบฉันทะที่ลงนามจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว

เมื่อได้รบั อนุมตั แิ ล้ว ผูร้ บั มอบฉันทะ
เข้าเมนู Proxy Holder กรอกเบอร์โทรศัพท์
และอัพโหลดเอกสารของผูร้ บั มอบ
เพื่อยืนยันตัวตน

กรอกข้อมูลและอัพโหลดสาเนา
บัตรประชาชน เอกสารประกอบ
หนังสือมอบฉันทะ และรอการอนุมตั ิ

พาสปอร์ต เพื่อเข้าสู่ขนั้ ตอนการยืนยันตัวตน

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัพโหลด
ภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน และรอการอนุมตั ิ

ตัง้ รหัส Pin code เพือ่ เข้าสู่การประชุมผูถ้ ือหุน้

* Proxy Holder หมายถึง กรณีผถู้ ือหุน้ ดาเนินการยืนยันตัวตนและอัพโหลดหนังสือมอบฉันทะเอง
** Proxy Direct หมายถึง กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูด้ าเนินการยืนยันตัวตนและอัพโหลดหนังสือมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน มีดงั นี้
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตร
ประจาตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนั งสือ
เดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)
- ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และ
- ภาพถ่ายผูถ้ ือหุน้ ถือบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน
2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
- หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตร
ประจาตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลข หนังสือ
เดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามแล้ว
- ภาพถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้
มอบฉันทะ
- ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ บั มอบฉันทะ
-ภาพถ่ายผูร้ บั มอบฉันทะถือบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน (สาหรับการยืนยันตัวตนโดยผูร้ บั มอบฉันทะ)
- เอกสารเพิ่มเติมกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล
 ภาพถ่ายสาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผูม้ อบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ี อานาจลงลายมือชื่อ
ของนิติบุคคลนัน้ ๆ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application
1. สิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application เป็ นสิทธิเฉพาะตัวของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ดังนั้นชื่อ
ผูใ้ ช้งาน (User name) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ
กันได้ ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผูใ้ ช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านัน้
2. ในกรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ หลายราย ผูร้ บั มอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ 1 ราย ต่อ 1
อุปกรณ์ เท่านัน้
3. เมื่อ เริ่มประชุ มแล้ว ผู้ถือ หุ้น หรือ ผู้รับมอบฉั นทะ สามารถลงคะแนนเสียงผ่ าน Application ล่วงหน้าได้ในทุก วาระ หรือ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิ ดวาระนัน้ ๆ
4. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้า
ประชุม หรือของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกจากระบบด้วยการ Log-out ก่อนที่จะปิ ดการลงมติในวาระใด ๆ ผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะรายนัน้ จะไม่ถกู นับเป็ นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่ถกู นามานับ
ในวาระนัน้ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ตดั สิทธิของถือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และ
ลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยงั อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม
1. การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่าน Application เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ผหู้ นุ้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีขอ้ ซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ บั มอบฉันทะสามารถเลือกเมนูเครื่องหมาย
คาถาม เพื่อพิมพ์ขอ้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ โดยระบบจะจัดเรียงลาดับก่อนหลังตามลาดับเวลาที่รอ้ งขอ ทั้งนี้ ข้อ
ซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็ นคาถาม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านัน้
2. ในระหว่างการประชุม หากผูถ้ ือหุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะรายใดกระทาการใด ๆ อันเป็ นการรบกวนการประชุม หรือก่อความ
เดือดร้อนให้กับผูเ้ ข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการกระทาอันเป็ นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อ น
ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมประชุมท่านอื่น
ข้อกาหนดอื่นๆ
1. เนือ้ หา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัทแต่เพียงผูเ้ ดียว และบริษัทไม่อนุญาตให้ท่ านทาการ
บันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการดาเนินการตามกฎหมายต่อผูท้ ี่กระทาการดังกล่าว
2. กรณีที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR PLUS AGM ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่ง
ไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและวิธีการหรือ คู่มืออื่น ๆ ที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ ถือ หุน้ เพื่อ ใช้ประกอบการประชุม จนเป็ นเหตุให้บริษัทได้รับความ
เสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ถือ หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้อ งรับผิดชดใช้ ค่าเสียหาย ค่า ใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการ
ฟ้องร้อง ดาเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดาเนินคดีโดยบริษัท ต่อผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่กระทาการดังกล่าว
3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการกระทาการใด ๆ ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้
และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่าน Application หากในระหว่างการประชุม ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนและวิธีการฉบับนี้
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