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ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หน่วยทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
ประจําปี 2565
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชประจําปี 2565 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดส่งแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 4 หรือส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือ
QR Code พร้อมทัง้ เอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี ้ มายังบริษัท ฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 ตาม
วิธีการขัน้ ตอนที่ปรากฎในสิง่ ที่สง่ มาด้วย 3 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือ
สามัญประจําปี 2565 โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ในวันที่ 7 เมษายน 2565 แล้ว ผูใ้ ห้บริการระบบควบคุม
การประชุม กล่า วคื อ บริษั ท อิ น เวนท์เ ทค ซิ ส เท็ ม ส์ (ประเทศไทย) จะจัด ส่ง ลิง ก์ สํา หรับ การเข้า ร่ว มประชุม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และคูม่ ือการเข้าใช้งานระบบให้แก้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ผา่ นทางอีเมล์ที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์แจ้งข้างต้น
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผูถ้ ือหน่วยที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม โดย
สามารถแจ้งได้ดว้ ยวิธีสง่ ข้อมูล ดังนี ้ (1) ทางอีเมลหรือไปรษณีย ์ หรือ (2) ทางเว็บไซต์ หรือ QR Code
โดยมีรายละเอียดวิธีการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี ้
1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย ์
1.1 โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์ม ใบตอบรับ เข้า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 4 เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (EAGM) โดยขอให้ทา่ นระบุอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชดั เจน สําหรับใช้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม
1.2 แนบสําเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EAGM) ดังนี ้
(ก) สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
กรณีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- สํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชนหรือ บัต รประจํา ตัว ข้า ราชการหรือ หนัง สือ เดิ น ทางที่ ยัง ไม่
หมดอายุของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้ผอู้ ืน่ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
-

หนังสือมอบฉันทะ ปรากฎตามสิ่งที่สิ่งมาด้วย 5 ซึ่งลงนามโดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และผูร้ บั มอบ
ฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
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-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(ในกรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้
มอบฉันทะ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยัง ไม่
หมดอายุ (ในกรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เป็ นนิติบคุ คล
กรณีผมู้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล ประสงค์เข้าร่วมด้วยตนเองผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
-

-

สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่
ออกหนังสือ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน้ พร้อม
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
สํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชนหรือ บัต รประจํา ตัว ข้า ราชการหรือ หนัง สือ เดิ น ทางที่ ยัง ไม่
หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
-

สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้ ตัง้ อยู่พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้
พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
สํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชนหรือ บัต รประจํา ตัว ข้า ราชการหรือ หนัง สือ เดิ น ทางที่ ยัง ไม่
หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ
จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผมู้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลนัน้ ลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล

กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ เข้าประชุมแทนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
-

หนังสือมอบฉันทะ ปรากฎตามสิ่งที่สิ่งมาด้วย 5 ซึ่งลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติ
บุค คลที่ เ ป็ น ผู้ถือ หน่วยทรัส ต์ต ามหนังสือรับ รองนิติ บุค คลฉบับล่าสุด ที่อ อกโดยหน่วยงาน
ราชการ (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ) พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

-

กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้สง่ มอบสําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลฉบับล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ) ซึง่
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี)
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-

กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้ส่งมอบสําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติ
บุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตัง้ อยู่ซึ่งรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
สําหรับนิติบคุ คลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ ลงนาม
รับรองความถูกต้องของคําแปล

-

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยัง ไม่
หมดอายุ (กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูร้ บั มอบฉันทะ

1.3 จัดส่งเอกสารใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อ 1.1 สําเนาหลักฐาน
แสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามข้อ 1.2 โดยจัดส่งมาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน
2565 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
(ก) ทางอีเมล :
ir@whai-rm.com
(ข) ทางไปรษณีย ์ :
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้อง 2206A ชัน้ 22 หมู่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540
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2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code
ขั้นตอนการยืน่ แบบคําร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ยื่นแบบคําร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/WHAIRM132051R
หรือสแกน QR Code นี ้ เพื่อเข้าสูร่ ะบบ

และดําเนินการตามขัน้ ตอนดังภาพ
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคําร้อง
3 กรอกข้อมูลตามทีร่ ะบบแสดง

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอื

4  เพื่อยอมรับเงือ่ นไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกําหนด
การเข้าร่วมประชุม
5 กดปุ่ ม “ส่งแบบคําร้อง / Request”
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าทีแ่ จ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ
Username & Password

2. สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคําร้องจะเปิ ดให้ดาํ เนินการตัง้ แต่วนั ที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิ ดการลงทะเบียน
วันที่ 22 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิ ดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์จะเปิ ดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 07:00 น. (ก่อนเปิ ดประชุม 2 ชั่วโมง) โดย
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รบั และปฏิบตั ิตามคูม่ ือการใช้งานในระบบ
การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ
หากกรณีผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายัง
บริษัทฯ ทางไปรษณีย ์ ตามที่อยูข่ า้ งล่างนี ้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน เวลา 17.00 น.
(ก)
ทางอีเมล
:
ir@whai-rm.com
(ข)
ทางไปรษณีย ์
:
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จํากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้อง 2206A ชัน้ 22 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน
(บางนา-ตราด) กม. 7 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

หากพบปั ญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center
02-931-9134
@inventechconnect
ให้บริการระหว่างวันที่ 12 – 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทําการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปั ญหาการใช้
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)
1

คลิกลิงก์ URL สําหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รบั จากอีเมล

2

นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ

3

กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ”

4

กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม

5

จากนัน้ ทําการกดปุ่ ม “อนุญาต” ในการเข้าใช้งานไมโครโฟนและกล้อง

6

กดปุ่ ม “Join Meeting” ในการเข้ารับชมการประชุม

** หากไม่พบสัญญาณภาพและเสียง กรุ ณากดปุ่ มรีเฟรซ หรือ

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)
1

กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์

2

เลือกวาระที่ตอ้ งการลงคะแนนเสียง

3

กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์

4

ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทาํ การเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุ ณากดปุ่ ม

s

(ซึง่ หมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนน
ของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิ ดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคําถามผ่านระบบ Inventech Connect
 กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์

1 การพิมพ์คาํ ถาม

 เลือกวาระที่ตอ้ งการสอบถามคําถาม
 พิมพ์คาํ ถามแล้ว กด “ส่ง”
2 การถามผ่านภาพและเสียง
 เลือกวาระที่ตอ้ งการสอบถามคําถาม
 กดปุ่ ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์
 กดปุ่ ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์
 รอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ในการให้ควิ ถามคําถาม
5
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คู่มือการใช้งาน Inventech Connect

1 คูม่ ือการใช้งาน
ยื่นแบบคําร้องผ่าน e-Request

2

คูม่ ือการใช้งาน

ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทํางานของระบบประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึน้ อยูก่ บั ระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของ
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อปุ กรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนีใ้ นการใช้
งานระบบ
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนํา
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนํา)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
- โทรศัพท์เคลือ่ นที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบตั ิการ iOS หรือ Android
- เครือ่ งคอมพิวเตอร์/เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบตั ิการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนํา) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

6

สิ่งที่สง่ มาด้วย 3

ผังแสดงขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
ผูถ้ ือหุน้ สแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปที่
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/WHAIRM132051R

ดําเนินการก่อนวันประชุม

กรอกข้อมูลสําหรับยื่นแบบคําร้อง
(e-Request)
ส่งแบบคําร้อง
ผูถ้ ือหุน้ แก้ไขและ
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
่

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผูถ้ ือหุน้ ว่าได้รบั แบบคําร้อง
และกําลังดําเนินการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุมตั คิ าํ ร้อง

ไม่ผ่านการอนุมตั ิ

ผ่านการอนุมตั ิ

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคําร้อง

ดําเนินการ ณ วันประชุม

แจ้งผลการอนุมตั ผิ ่านอีเมลและนําส่งลิงก์
สําหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
(e-Register)
* ขัน้ ตอนนีจ้ าํ นวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ถูกนับเป็ นองค์ประชุม
รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง (e-Voting)

่
หมายเหตุ
1. กรณีรบั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มากกว่า 1 คน
- ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็ นฐานในการประชุม
2. กรณีออกจากการประชุม
- ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "ออกจากการประชุม" ซึง่ ระบบจะนําคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสําหรับวาระที่ยงั ไม่ได้ลงคะแนนเสียง
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