
 
 
 
 
 

หนา้ที่ 29 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ข้ันตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 1/2564 
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 
โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM 

 

ก่อนการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยแอปพลิเคชนั IR PLUS 

AGM โปรดดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM (Application) และศึกษาคู่มือการใชง้าน Application ไดจ้าก 

 

                
พบปัญหาในการด าเนินการสามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่ Call center : 02-0226200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สแกนเพ่ือดาวนโ์หลด Application IR PLUS 
AGM ระบบ iOS เวอรช์ั่น 13.6 ขึน้ไป 

สแกนเพ่ือดาวนโ์หลด Application IR PLUS 

AGM ระบบ ANDROID เวอรช์ั่น 7 ขึน้ไป 

สแกนเพ่ือดาวนโ์หลดคู่มือการใชง้าน 

Application IR PLUS 

AGM (ภาษาไทย)  

 

สแกนเพ่ือดาวนโ์หลดคู่มือการใชง้าน 

Application IR PLUS 

AGM (Eng ver.)  

 

สแกนเพ่ือดาวนโ์หลดวีดีโอการใชง้าน 

Application IR PLUS 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

โดยขัน้ตอนการลงทะเบียนและยืนยนัตวัตนมีรายละเอียดตามแผนภาพตา้นล่างนี ้หากท่านลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมหรือ 

มอบฉันทะแบบ E-AGM และไดร้บัค ายืนยนัจากระบบแลว้ ท่านจะสามารถลงคะแนนเสียงส าหรบัแต่ละวาระการประชุมผ่าน 

Application เท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Proxy Holder หมายถึง กรณีผูถ้ือหุน้ด าเนินการยืนยนัตวัตนและอพัโหลดหนงัสือมอบฉันทะเอง 

** Proxy Direct หมายถึง กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูด้  าเนินการยืนยนัตวัตนและอพัโหลดหนงัสือมอบฉันทะแทนผูถ้ือหุน้ 

 

 

 

 

 

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

เตรียมหนงัสือเชิญประชุมที่ไดร้บัจาก TSD/ 

บตัรประชาชน หรือ พาสปอรต์ 

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ บุคคลอื่น 

เมนู Proxy Holder * เมนู Proxy Direct ** 

ผูถ้ือหุน้ด าเนินการยนืยนัตวัตน โดยสแกน 

บารโ์คด้ในหนงัสือเชิญประชุม หรือกรอก 

หมายเลขบตัรประชาชน หรือหมายเลข 

พาสปอรต์ เพื่อเขา้สู่ขัน้ตอนการยืนยนัตวัตน 

กรอกขอ้มลูส่วนบุคคล และอพัโหลด 

ภาพถ่ายเพื่อยืนยนัตวัตน และรอการอนุมตัิ 

ผูถ้ือหุน้ด าเนินการยนืยนัตวัตนใน 

Application IR PLUS AGM 

เพื่อมอบฉันทะ 

ผูถ้ือหุน้อพัโหลดหนงัสือมอบฉันทะ 

และเอกสารประกอบ 

เมื่อไดร้บัอนุมตัแิลว้ ผูร้บัมอบฉันทะ 

เขา้เมนู Proxy Holder กรอกเบอรโ์ทรศพัท ์

และอพัโหลดเอกสารของผูร้บัมอบ 

เพื่อยืนยนัตวัตน 

ผูร้บัมอบฉันทะด าเนนิการยืนยนัตวัตน 

ดว้ยตนเอง ในเมนู Proxy Direct 

เตรียมหนงัสือเชิญประชุมที่ไดร้บัจาก TSD 

/บตัรประชาชน หรือ พาสปอรต์ และหนงัสือ 

มอบฉันทะที่ลงนามจากผูถ้ือหุน้แลว้ 

กรอกขอ้มลูและอพัโหลดส าเนา 

บตัรประชาชน เอกสารประกอบ 

หนงัสือมอบฉันทะ และรอการอนุมตัิ 

ตัง้รหสั Pin code เพือ่เขา้สู่การประชุมผูถ้ือหุน้ 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยนัตวัตน มีดงันี ้

1. กรณีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

    - หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบารโ์ค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผูถ้ือหลักทรพัย ์(ถ้ามี) เพ่ือใชใ้นการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได ้ (หมายเลขหนั งสือ

เดินทางตอ้งตรงกบัฐานขอ้มลูผูถ้ือหุน้ของบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

    - ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุและ 

    - ภาพถ่ายผูถ้ือหุน้ถือบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของตน 

2. กรณีมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงแทน 

    - หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบารโ์คด้ (Barcode) เลขทะเบียนผูถ้ือหลักทรพัย ์(ถ้ามี) เพ่ือใชใ้นการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได ้ (หมายเลขหนังสือ

เดินทางตอ้งตรงกบัฐานขอ้มลูผูถ้ือหุน้ของบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

    - หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามแลว้ 

    - ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุของผูม้อบฉันทะ ซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้งโดยผู้

มอบฉันทะ 

    - ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉันทะ 

    -ภาพถ่ายผูร้บัมอบฉันทะถือบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของตน (ส าหรบัการยืนยนัตวัตนโดยผูร้บัมอบฉันทะ) 

    - เอกสารเพ่ิมเติมกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคล 

        ภาพถ่ายส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบุคคลผูม้อบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ  านาจลงลายมือชื่อ

ของนิติบุคคลนัน้ ๆ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

 
การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application 

1. สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ดังนั้นชื่อ

ผูใ้ชง้าน (User name) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใชเ้ขา้สู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพ่ือเขา้ประชุมในเวลาเดียวกนัในหลายอปุกรณพ์รอ้มๆ 

กนัได ้ดงันัน้ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งใชช้ื่อผูใ้ชง้าน (User name) และรหสัผ่าน (Pin Code) เพ่ือเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองเท่านัน้ 

2.  ในกรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้หลายราย ผูร้บัมอบฉันทะจะสามารถเขา้ประชุมแทนผูถ้ือหุน้ได ้ 1 ราย ต่อ 1 

อปุกรณ ์เท่านัน้ 

3. เม่ือเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาได ้ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเม่ือมีการปิดวาระนัน้ๆ 

4. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่เขา้

ประชุม หรือของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 

5. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะออกจากระบบดว้ยการ Log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผูถ้ือหุน้หรือ  

ผูร้บัมอบฉันทะรายนัน้จะไม่ถกูนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และการลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจะไม่ถกูน ามานับ

ในวาระนัน้เช่นกนั อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ไดต้ดัสิทธิของถือหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้สู่ระบบ (Log-in) เพ่ือกลบัเขา้รว่มประชุม และ

ลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม 

1. การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่าน Application เท่านั้น ดังนั้น เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ย ในกรณีที่ผูหุ้น้

หรือผูร้บัมอบฉันทะมีขอ้ซักถามหรือประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผูถ้ือหุน้หรื อผูร้บัมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูเครื่องหมาย

ค าถาม เพ่ือพิมพข์อ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ โดยระบบจะจัดเรียงล าดับก่อนหลังตามล าดับเวลาที่รอ้งขอ ทั้งนี ้ขอ้

ซกัถาม หรือการแสดงความคิดเห็นจะตอ้งเป็นค าถาม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมเท่านัน้ 

2. ในระหว่างการประชุม หากผูถ้ือหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะรายใดกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความ

เดือดรอ้นใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการกระท าอันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดรอ้น

ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชุมท่านอื่น 

 
ข้อก าหนดอื่นๆ 

1. เนือ้หา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผูเ้ดียว และบริษัทไม่อนุญาตใหท้่ านท าการ

บนัทึก ดดัแปลง หรือเผยแพรภ่าพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการด าเนินการตามกฎหมายต่อผูท้ี่กระท าการดงักล่าว 

2. กรณีที่ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใชง้านระบบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผ่าน IR PLUS AGM ไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ซึ่ง

ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการหรือคู่มืออื่น ๆ ที่บริษัทไดจ้ัดให้กับผู้ถือหุน้เพ่ือใชป้ระกอบการประชุม จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทไดร้ับความ

เสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการ

ฟ้องรอ้ง ด าเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องรอ้งด าเนินคดีโดยบริษัท ต่อผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีกระท าการดงักล่าว 

3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการกระท าการใด ๆ ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี ้

และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเขา้ร่วมการประชุมผ่าน Application หากในระหว่างการประชุม ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ด าเนินการ

ตามขัน้ตอนและวิธีการฉบบันี ้

เอกสารแนบ 9 


