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ข้อปฏิ บตั ิ สำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-EGM) และกำรมอบฉันทะ
ในกำรประชุมวิ สำมัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์
ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล ครัง้ ที่ 1/2565
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมประชุม วิสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดบั บลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ครัง้ ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EEGM) โปรดส่งแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 11 หรือส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือ QR Code พร้อมทัง้ เอกสารยืนยันตัวตนตามทีร่ ะบุไว้
ในเอกสารฉบั บ นี้ มายั ง บริ ษั ท ฯ ภายใน วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2565 ตามวิ ธี ก ารขั น้ ตอนที่ ป รากฏใน
สิง่ ที่ส่งมาด้วย 10 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี ีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดบั บลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ครัง้ ที่ 1/2565
โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 แล้ว ผูใ้ ห้บริการระบบควบคุมการประชุม
กล่าวคือ บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด จะจัดส่งลิงก์ สาหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และคู่มอื การเข้าใช้งานระบบให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ผ่านทางอีเมลทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์แจ้งข้างต้น
กำรแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทป่ี ระสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ทจ่ี ะเข้าร่วม
ประชุม โดยสามารถแจ้งได้ดว้ ยวิธสี ่งข้อมูล ดังนี้ (1) ทำงอีเมลหรือไปรษณี ย์ หรือ (2) ทำงเว็บไซต์ หรือ QR
Code
โดยมีรายละเอียดวิธกี ารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
1. แจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุม ด้วยวิ ธีส่งข้อมูลทำงอีเมลหรือไปรษณี ย์
1.1 โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมี
รายละเอีย ดปรากฏตามสิ่ง ที่ส่ ง มาด้ว ย 11 เพื่อ แจ้ง ความประสงค์ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้
ชัดเจน สาหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
1.2 แนบส าเนาหลัก ฐานแสดงตัว ตน เพื่อ ยืน ยัน สิท ธิก ารเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเองผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังนี้
(ก) สาหรับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทเ่ี ป็ นบุคคลธรรมดา
กรณีผถู้ อื หน่วยทรัสต์ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั
ไม่หมดอายุของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีผู้ถือหน่ วยทรัสต์มอบฉันทะให้ผู้อ่นื เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM)
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- หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิง่ ที่สงิ่ มาด้วย 12 ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหน่ วยทรัสต์และ
ผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุ (ในกรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยงั
ไม่หมดอายุ (ในกรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาหรับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทเ่ี ป็ นนิตบิ ุคคล
กรณีผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคล ประสงค์เข้าร่วมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM)
กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
- สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลซึ่งออกโดยหน่ วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับ
จากวันทีอ่ อกหนังสือ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามผูกพัน
นิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยงั
ไม่ หมดอายุ ข องผู้มีอานาจลงนามผู กพัน นิ ติบุ คคลนั น้ พร้อมลงนามรับ รองส าเนา
ถูกต้อง
กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
- ส าเนาหนั ง สือ รับ รองการเป็ น นิ ติบุ ค คล ซึ่ง ออกโดยหน่ ว ยราชการที่มีอ านาจของ
ประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตัง้ อยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนาม
ผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยงั
ไม่ หมดอายุ ข องผู้มีอานาจลงนามผู กพัน นิ ติบุ คคลนั น้ พร้อมลงนามรับ รองส าเนา
ถูกต้อง
ส าหรับ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ า งประเทศ เอกสารใดที่ มิ ไ ด้ มี ต้ น ฉบับ เป็ น
ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล
กรณีทม่ี กี ารมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ เข้าประชุมแทนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
- หนั งสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส ิ่งมาด้วย 12 ซึ่งลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลที่เป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุดที่ออก
โดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันทีอ่ อกหนังสือ) พร้อมประทับตรา
สาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
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- กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งมอบสาเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุดที่ออกโดยหน่ วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจาก
วันที่ออกหนังสือ) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้
พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคลในต่างประเทศ ให้ส่งมอบสาเนาหนังสือรับรองการเป็ น
นิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่ วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตัง้ อยู่ซ่ึง
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญ
ของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
สาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้น ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้อง
จัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มอี านาจลงนามผูกพัน
นิตบิ ุคคลนัน้ ลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยงั
ไม่หมดอายุ (กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ บั มอบฉันทะ
1.3 จัดส่งเอกสารใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามข้อ 1.1 สาเนา
หลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามข้อ 1.2 มายังบริษทั ฯ ภายในวันที่ 20
มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้
(ก) ทางอีเมล
:
ir@whai-rm.com
(ข) ทางไปรษณีย์
:
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ที่อ ยู่ : เลขที่ 777 อาคารดับ บลิว เอชเอ ทาวเวอร์ ห้ อ ง
2206A ชัน้ 22 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7
ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
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2. แจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุม ด้วยวิ ธีส่งข้อมูลทำงเว็บไซต์ หรือ QR Code
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์และผู้รบั มอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอ งสามารถ
ดาเนินการได้ตามขัน้ ตอนการยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
ขัน้ ตอนกำรยื่นแบบคำร้องเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
1. ยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/WHAIR161950R
หรือสแกน QR Code นี้ เพือ่ เข้าสู่ระบบ

และดาเนินการตามขัน้ ตอนดังภาพ
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
.
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคาร้อง

.
กรอกข้อมูลตามทีร่ ะบบแสดง
.
4  เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดการเข้าร่วมประชุม
.
5 กดปุ่ม “ส่งแบบคาร้อง / Request”
5.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าทีแ่ จ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ
.
3

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์

Username & Password

2. ส**าหรับผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่ปี ระสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รบั มอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาร้องจะเปิ ดให้ดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะ
ปิ ดการลงทะเบียนวันที่ 28 มิถุนายน 2565 จนกว่าจะปิ ดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิ ดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิ ดประชุม 2 ชัวโมง)
่
โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะใช้ Username และ Password ทีไ่ ด้รบั และปฏิบตั ติ ามคู่มอื การใช้งานในระบบ
กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรของบริษทั ฯ
หากกรณีผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ท่ปี ระสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ขา้ งล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565
เวลา 17.00 น.
(ก)
ทางอีเมล
:
ir@whai-rm.com
(ข)
ทางไปรษณีย์ :
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้อง 2206A ชัน้ 22 หมู่ 13 ถนนเทพ
รัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หำกพบปัญหำในกำรใช้งำน สำมำรถติ ดต่อ Inventech Call Center
02-931-9135
@inventechconnect
ให้บริการระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพำะวันทำกำร ไม่รวมวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหำกำรใช้
งำน
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ขัน้ ตอนกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุม (e-Register)
1

คลิกลิงก์ URL สาหรับเข้าห้องประชุมทีไ่ ด้รบั จากอีเมล

2

นา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ

3

กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

4

กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม

5

จากนัน้ ทาการกดปุ่ม “อนุญาต” ในการเข้าใช้งานไมโครโฟนและกล้อง

6 กดปุ่ม “Join Meeting” ในการเข้ารับชมการประชุม
** หากไม่พบสัญญาณภาพและเสียง กรุณากดปุ่มรีเฟรซ หรือสัญลักษณ์

ขัน้ ตอนกำรลงคะแนนเสียง (e-Voting)

s

1

กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์

2

เลือกวาระทีต่ อ้ งการลงคะแนนเสียง

3

กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์

4

ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดทีไ่ ด้ทาการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม
(ซึง่ หมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนน
ของท่านจะถูกนาไปรวมกับคะแนนเสียงทีก่ ารประชุมกาหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออก
เสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิ ดรับผลคะแนน

ขัน้ ตอนกำรถำมคำถำมผ่ำนระบบ Inventech Connect
 กดเมนู “การส่งคาถาม” หรือสัญลักษณ์

1 การพิมพ์คาถาม
 เลือกวาระทีต่ อ้ งการสอบถามคาถาม
 พิมพ์คาถามแล้ว กด “ส่ง”

2

การถามผ่านภาพและเสียง
 เลือกวาระทีต่ อ้ งการสอบถามคาถาม
 กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์
 กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์
 รอสัญญาณจากเจ้าหน้าทีใ่ นการให้ควิ ถามคาถาม

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10 หน้า 5

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10
คู่มือกำรติ ดตัง้ Application Webex Meetings และคูม่ ือกำรใช้งำน Inventech Connect

1 คู่มอื การใช้งาน
ยื่นแบบคาร้องผ่าน e-Request

คู่มอื การใช้งาน
2
ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทางานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึน้ อยู่กบั ระบบอินเทอร์เน็ตทีร่ องรับ
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์หรือผูร้ บั มอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรม
ดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตทีแ่ นะนา
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตทีแ่ นะนา)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ทส่ี ามารถใช้งานได้
- โทรศัพท์เคลื่อนที/่ อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบตั กิ าร iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ระบบปฏิบตั กิ าร Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ทแ่ี นะนา) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet
Explorer

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10 หน้า 6

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10

ผังแสดงขัน้ ตอนกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (e-Meeting)

ดาเนินการก่อนวันประชุม

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์สแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือ
เข้าไปทีเ่ ว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/WHAIR161950R
กรอกข้อมูลสาหรับยื่นแบบคาร้อง
(e-Request)
ส่งแบบคาร้อง
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แก้ไขและ
ส่งเอกสารเพิม่ เติม
เพิ่มเติม

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ว่าได้รบั แบบ
คาร้องและกาลังดาเนินการตรวจสอบ
เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณา
อนุมตั คิ าร้อง

ไม่ผ่านการอนุมตั ิ

ผ่านการอนุมตั ิ

ดำเนินกำร ณ วันประชุม

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคาร้อง
แจ้งผลการอนุมตั ผิ ่านอีเมลและนาส่งลิงก์
สาหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
(e-Register)
* ขัน้ ตอนนี้จานวนหน่วยทรัสต์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ถูกนับเป็ นองค์ประชุม
รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง
(e-Voting)

ผ่าน Cisco Webex
หมายเหตุ
1. กรณีรบั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มากกว่า 1 คน
- ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็ นฐานในการประชุม
2. กรณีออกจากการประชุม
- ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึง่ ระบบจะนาคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ผูร้ บั
มอบฉันทะออกจากการประชุมสาหรับวาระทีย่ งั ไม่ได้ลงคะแนนเสียง
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