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ข้อปฏิบติัส ำหรบักำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) และกำรมอบฉันทะ 

ในกำรประชุมวิสำมญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์
ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ครัง้ท่ี 1/2565 

ผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีป่ระสงค์จะเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อ
การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-
EGM) โปรดส่งแบบฟอร์มใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมรีายละเอยีดปรากฏ
ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 11 หรอืส่งขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต ์หรอื QR Code พรอ้มทัง้เอกสารยนืยนัตวัตนตามทีร่ะบุไว้
ในเอกสารฉบับนี้  มายังบริษัท ฯ ภายในวันที่  20 มิถุนายน 2565 ตามวิธีการขัน้ตอนที่ปรากฏใน 
สิง่ที่ส่งมาด้วย 10 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ครัง้ที่ 1/2565  
โดยปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยทรสัต ์ในวนัที ่6 มถิุนายน 2565 แลว้ ผูใ้หบ้รกิารระบบควบคุมการประชุม 
กล่าวคอื บรษิทั อนิเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะจดัส่งลงิก์ ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์และคู่มอืการเขา้ใชง้านระบบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยทรสัตผ่์านทางอเีมลทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตแ์จง้ขา้งตน้ 

กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีจ่ะเขา้ร่วม
ประชุม โดยสามารถแจง้ไดด้ว้ยวธิสี่งขอ้มูล ดงันี้ (1) ทำงอีเมลหรือไปรษณีย์ หรอื (2) ทำงเวบ็ไซต์ หรือ QR 
Code 

โดยมรีายละเอยีดวธิกีารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ดงัต่อไปนี้ 

1. แจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทำงอีเมลหรือไปรษณีย ์ 
1.1 โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของท่านให้
ชดัเจน ส าหรบัใชล้งทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

1.2 แนบส าเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ดงันี้ 
(ก) ส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

กรณีผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือหนังสอืเดนิทางที่ยงั

ไม่หมดอายุของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณีผู้ถือหน่วยทรสัต์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
(E-EGM) 
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- หนังสอืมอบฉันทะ ปรากฏตามสิง่ที่สิง่มาด้วย 12 ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหน่วยทรสัต์และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่
หมดอายุ (ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนังสอืเดนิทางที่ยงั
ไม่หมดอายุ (ในกรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าหรบัผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ป็นนิตบิุคคล 
กรณีผู้มอี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล ประสงค์เขา้ร่วมด้วยตนเองผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
(E-EGM) 
กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย  
- ส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับ

จากวนัทีอ่อกหนังสอื) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนั
นิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืหนังสอืเดนิทางที่ยงั
ไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ พร้อมลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ  

- ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของ
ประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนาม
ผกูพนันิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืหนังสอืเดนิทางที่ยงั
ไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ พร้อมลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

ส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็น
ภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้้มี
อ านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ลงนามรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้ประชุมแทนผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) 

- หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่สิ่งมาด้วย 12 ซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพนันิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามหนังสอืรบัรองนิติบุคคลฉบบัล่าสุดที่ออก
โดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกหนังสอื) พรอ้มประทบัตรา
ส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 หน้า 3 
 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ใหส้่งมอบส าเนาหนังสอื
รบัรองนิติบุคคลฉบบัล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจาก
วนัที่ออกหนังสอื) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 
พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิตบิุคคลในต่างประเทศ ใหส้่งมอบส าเนาหนังสอืรบัรองการเป็น
นิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ซึ่ง
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญั
ของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

ส าหรบันิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้อง
จดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ย และให้ผู้มอี านาจลงนามผูกพนั
นิตบิุคคลนัน้ลงนามรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนังสอืเดนิทางที่ยงั
ไม่หมดอายุ (กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.3 จดัส่งเอกสารใบตอบรบัเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามข้อ 1.1 ส าเนา
หลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามขอ้ 1.2 มายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่20 
มถิุนายน 2565 ผ่านช่องทาง ดงันี้ 
(ก) ทางอเีมล   : ir@whai-rm.com 
(ข) ทางไปรษณีย ์ : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ที่อยู่  : เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้อง 
2206A ชัน้ 22 หมู่ 13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7 
ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

  

mailto:ir@whai-rm.com


สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 หน้า 4 
 

2. แจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทำงเวบ็ไซต์ หรือ QR Code  
ผู้ถือหน่วยทรสัต์และผู้รบัมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอ งสามารถ

ด าเนินการไดต้ามขัน้ตอนการยื่นแบบค ารอ้งเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 
 

  
 

1. ยื่นแบบค ารอ้งเขา้ร่วมประชุมผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปที ่https://app.inventech.co.th/WHAIR161950R   

     หรอืสแกน QR Code นี้ เพือ่เขา้สู่ระบบ     และด าเนินการตามขัน้ตอนดงัภาพ  

2. ส าหรบัผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง หรอืโดยผู้รบัมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบรษิัท ผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบลงทะเบยีนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดใหด้ าเนินการตัง้แต่วนัที ่21 มถิุนายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะ
ปิดการลงทะเบยีนวนัที ่28 มถิุนายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที ่28 มถิุนายน 2565 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชัว่โมง) 
โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืผูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ทีไ่ดร้บัและปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้านในระบบ 
 

.
1 คลกิลงิก ์URL หรอืสแกน QR Code จากหนังสอืเชญิประชุม 

.
2 เลอืกประเภทในการยื่นแบบค ารอ้ง 

.
3 กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง 

 เพื่อยอมรบัเงื่อนไขและตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม 

.
5 กดปุ่ ม “ส่งแบบค ารอ้ง / Request” 

.
6 รออเีมลจากเจา้หน้าทีแ่จง้รายละเอยีดขอ้มลูการประชุมและ 

Username & Password 
 

** 1 บญัชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ 

** 

 

กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรของบริษทัฯ 

หากกรณีผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถจดัส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบ มายงับรษิัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ขา้งล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บรษิัทฯ ภายในวนัที่ 20 มถิุนายน 2565 
เวลา 17.00 น. 
(ก) ทางอเีมล  : ir@whai-rm.com 
(ข) ทางไปรษณีย ์ : บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : เลขที ่777 อาคารดบับลวิเอชเอ ทาวเวอร ์หอ้ง 2206A ชัน้ 22 หมู่ 13 ถนนเทพ
รตัน (บางนา-ตราด) กม. 7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

หำกพบปัญหำในกำรใช้งำน สำมำรถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9135 
@inventechconnect 

ใหบ้รกิารระหว่างวนัที ่21-28 มถิุนายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพำะวนัท ำกำร ไม่รวมวนัหยุดรำชกำรและวนัหยุดนักขตัฤกษ์) แจ้งปัญหำกำรใช้

งำน 

ขัน้ตอนกำรยื่นแบบค ำร้องเขำ้ร่วมประชมุผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

.

5 

4 

https://app.inventech.co.th/WHAIR161950R
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ขัน้ตอนกำรลงทะเบยีนเพื่อเขำ้ร่วมประชมุ (e-Register) 

1 คลกิลงิก ์URL ส าหรบัเขา้หอ้งประชุมทีไ่ดร้บัจากอเีมล 

 2 น า Username และ Password มากรอก หรอืขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 

3 กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 

4 กดปุ่ ม “ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม” โดยคะแนนเสยีงจะถูกนับเขา้องคป์ระชุม 

5 จากนัน้ท าการกดปุ่ ม “อนุญาต” ในการเขา้ใชง้านไมโครโฟนและกลอ้ง 

6 กดปุ่ ม “Join Meeting” ในการเขา้รบัชมการประชุม 

ขัน้ตอนกำรลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรอืสญัลกัษณ์ 

2 เลอืกวาระทีต่อ้งการลงคะแนนเสยีง 

3 กดปุ่ มลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ 

4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสยีงล่าสุดทีไ่ดท้ าการเลอืกลงคะแนน 

หากตอ้งการยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด กรุณากดปุ่ ม                                   
(ซึง่หมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากบัการไม่ออกเสยีงลงคะแนน หรอืผลคะแนน

ของท่านจะถูกน าไปรวมกบัคะแนนเสยีงทีก่ารประชุมก าหนด) โดยท่านสามารถแกไ้ขการออก

เสยีงลงคะแนนไดจ้นกว่าระบบจะปิดรบัผลคะแนน 

ขัน้ตอนกำรถำมค ำถำมผ่ำนระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรอืสญัลกัษณ์  

 

การพมิพ์ค าถาม 1 

   เลอืกวาระทีต่อ้งการสอบถามค าถาม  
  พมิพ์ค าถามแล้ว กด “ส่ง”    

การถามผ่านภาพและเสยีง 
 2 

เลอืกวาระทีต่อ้งการสอบถามค าถาม  
กดปุ่ ม “จองควิสอบถามผ่านภาพและเสยีง” หรอื

สญัลกัษณ์  
 

   กดปุ่ ม “จองควิ” หรอืสญัลกัษณ์  

รอสญัญาณจากเจา้หน้าทีใ่นการใหค้วิถามค าถาม  

** หากไม่พบสญัญาณภาพและเสยีง กรุณากดปุ่ มรเีฟรซ หรอืสญัลกัษณ์  
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หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอนิเทอรเ์น็ตทีร่องรบั
ของผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถงึอุปกรณ์ และ/หรอื โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใชอุ้ปกรณ์ และ/หรอืโปรแกรม
ดงัต่อไปนี้ในการใชง้านระบบ 
 1. ความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า 
     - High Definition Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่2.5 Mbps (ความเรว็อนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า) 
     - High Quality Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ทีส่ามารถใชง้านได ้
     - โทรศพัทเ์คลื่อนที/่อุปกรณ์แทป็เลต็ ระบบปฏบิตักิาร iOS หรอื Android 
     - เครื่องคอมพวิเตอร/์เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุค๊ ระบบปฏบิตักิาร Windows หรอื Mac 
 3. อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะน า) หรอื Safari ** โดยระบบไม่รองรบั Internet 
Explorer 

คู่มือกำรติดตัง้ Application Webex Meetings และคูม่ือกำรใช้งำน Inventech Connect 

 

คู่มอืการใชง้าน 

ยื่นแบบค ารอ้งผ่าน e-Request 

1 2 คู่มอืการใชง้าน 

ระบบ Inventech Connect 
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ผงัแสดงขัน้ตอนกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถ้อืหน่วยทรสัตส์แกน QR code จากหนังสอืเชญิประชุมหรอื

เขา้ไปทีเ่วบ็ไซต ์https://app.inventech.co.th/WHAIR161950R 

 
กรอกขอ้มลูส าหรบัยื่นแบบค ารอ้ง 

(e-Request) 

ส่งแบบค ารอ้ง 

เจา้หน้าทีพ่จิารณา 
อนุมตัคิ ารอ้ง 

แจง้ผลการอนุมตัผิ่านอเีมลและน าส่งลงิก์ 
ส าหรบัลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม 

รบัชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสยีง  

(e-Voting) 

ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจง้อเีมลตอบกลบัผูถ้อืหน่วยทรสัตว่์าไดร้บัแบบ
ค ารอ้งและก าลงัด าเนินการตรวจสอบ 

* ขัน้ตอนนี้จ านวนหน่วยทรสัต์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตถ์ูกนับเป็นองคป์ระชุม 

ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์กไ้ขและ              
ส่งเอกสารเพิม่เตมิ 

เพิ่มเติม 

ระบบแจง้อเีมลแจง้การปฏเิสธแบบค ารอ้ง 

ไม่ผ่านการอนุมตั ิ ผ่านการอนุมตั ิ

ด า
เนิ
นก

าร
ก่อ

นว
นัป

ระ
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หมายเหตุ 

1. กรณีรบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ากกว่า 1 คน 

 - ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "สลบับญัช"ี โดยบญัชก่ีอนหน้าจะยงัถูกนับเป็นฐานในการประชุม 

2. กรณีออกจากการประชุม 

 - ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "ออกจากการประชุม" ซึง่ระบบจะน าคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ผูร้บั

มอบฉนัทะออกจากการประชุมส าหรบัวาระทีย่งัไม่ไดล้งคะแนนเสยีง 

ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม 
(e-Register) 


