
  สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2 

- 1 - 

ข้อปฏิบตัิส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉันทะ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-

AGM) โปรดส่งแบบฟอรม์ใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่

ส่งมาดว้ย 3 หรือส่งขอ้มลูผ่านทางเว็บไซต ์หรือ QR Code พรอ้มทัง้เอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี ้

มายังบริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ( “กองทรัสต์ WHART") ภำยในวันที่ 21 

เมษำยน 2565 โดยเมื่อบริษัทฯ ไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต  ์ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิใน

การเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2565 แลว้ ผูใ้หบ้ริการ

ระบบควบคุมการประชุม กล่าวคือ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ("ผู้ให้บริกำร”) จะจดัส่ง Link ส าหรบัการเขา้

ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านทางอีเมลที่ผูถื้อหน่วยทรสัต์

แจง้ขา้งตน้ เป็นเวลา 2 วนัล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ  

• กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจ้งความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วม

ประชมุ โดยสามารถแจง้ไดด้ว้ยวิธีส่งขอ้มลู ดงันี ้(1) ทางอีเมลหรือไปรษณีย ์หรือ (2) ทางเว็บไซต ์หรือ QR Code  

โดยมีรายละเอียดวิธีการแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ดงัต่อไปนี ้

1. แจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุม ด้วยวธิีส่งข้อมูลทำงอีเมลหรือไปรษณีย ์

1.1 โปรดกรอกเอกสารแบบฟอรม์ใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 เพื่อแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยขอให้

ท่านระบอุีเมล และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุ  

1.2 แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ดงันี ้

(ก) ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่

หมดอายขุองผูถื้อหน่วยทรสัต ์พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตม์อบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 กรอกข้อความถูกตอ้งครบถ้วน และลง

ลายมือชื่อโดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 

ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
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o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางของผูร้บั

มอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล ประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-Meeting) 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลฉบบัล่าสดุที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน

นบัจากวนัที่ออกหนงัสือ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติ

บคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่

หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศที่นิติ

บุคคลนัน้ตัง้อยู่ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบคุคลนัน้ 

พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่

หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

o หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 กรอกข้อความถูกตอ้งครบถ้วน และลง

ลายมือชื่อโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรบัรองนิติบุคคลฉบับล่าสดุที่

ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ออกหนงัสือ) พรอ้มประทบัตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลฉบบัล่าสดุที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน

นบัจากวนัที่ออกหนงัสือ) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น 

พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือส าเนา

หนังสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีกรรมการเป็นชาว

ต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการท่านดงักล่าว 
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o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง ของผูร้บั

มอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

o หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 กรอกข้อความถูกตอ้งครบถ้วน และลง

ลายมือชื่อโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรบัรองนิติบุคคลฉบับล่าสดุที่

ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่  พรอ้มประทับตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศที่นิติ

บุคคลนั้นตั้งอยู่ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอ้ม

ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือส าเนา

หนังสือเดินทางของกรรมการที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีกรรมการเป็นชาว

ต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการท่านดงักล่าว 

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง ของผูร้บั

มอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

หมายเหต:ุ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ

แนบมาพร้อมกันด้วย  และ ให้ ผู้ ถื อหน่ ว ยทรัสต์  ห รื อ ผู้มี อ  า นาจลงนามผู กพันนิ ติ บุคคลนั้น  

(ในกรณีนิติบคุคล) ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปลกรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่

เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ  

1.3 จัดส่งเอกสารใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ตามขอ้ 1.1 และส าเนาหลักฐาน

แสดงตัวตน พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามขอ้ 1.2 โดยจัดส่งมาใหบ้ริษัทฯ ภำยในวันที่ 21 เมษำยน 

2565 ผ่านช่องทาง ดงันี ้
(ก) ทางอีเมล :   whart@wha-rem.co.th หรือ 
(ข) ทางไปรษณีย:์ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขที่ 2206 
หมู่ 13 ถนนเทพรตัน กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
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2. แจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุม ด้วยวธิีส่งข้อมูลทำงเว็บไซต ์หรือ QR Code 

2.1 แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุฯ ผ่าน Web Browser : Chrome ไดต้ัง้แต่วนัท่ี 13 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป

โดยเขา้ไปท่ี 

Scan QR Code เขา้ไปท่ี Link 

 

https://whart.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 
 

2.2 กรอกขอ้มลูของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(ก) เลขที่บญัชีผูถื้อหลกัทรพัย ์

(ข) ชื่อ (ไม่ตอ้งระบคุ าน าหนา้) หากผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบคุคล ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูในช่องนี ้

(ค) นามสกลุ (กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบคุคล ใหใ้ส่ชื่อนิติบคุคลในช่องนามสกลุ) 

(ง) เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

(จ) แนบไฟลห์นงัสือรบัรองบรษิัท (กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบคุคล)  

(ฉ) เลือกยอมรบัเงื่อนไข และยินยอมใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล 

(ช) กด “ยืนยนั”  

2.3 ตรวจสอบชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละจ านวนหน่วยทรสัต ์หากถกูตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

(ก) ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 

(ข) อีเมลเพื่อรบั Link ส าหรบัเขา้รว่มประชมุ 

(ค) เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ 

(ง) เลือกประเภทการเขา้รว่มประชมุ 

• เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่าน E-AGM 

• มอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุ ผ่าน E-AGM 

• มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

2.4 กด “ถดัไป” 

  

https://whart.thekoble.com/agm/emeeting/index/1
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• กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

o บนัทึกรูปถ่ายผูถื้อหน่วยทรสัต ์

1) กดอนญุาตยอมรบัใหเ้ว็บไซตเ์ขา้ถึงกลอ้งถ่ายรูป กดยอมรบั (Allow)  

 

o ถ่ายรูปบตัรประจ าตวัประชาชนเต็มใบ  

1) กด “ถ่ายภาพ” 

2) กด “บนัทึก” 

3) กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

o ถ่ายรูปผูถื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มถือบตัรประจ าตวัประชาชน (ตามรูปตวัอย่างที่ปรากฏ) 

1) กด “ถ่ายภาพ” 

2) กด “บนัทึก” 

3) กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

4) กด “ถดัไป” 

5) ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และ

จ านวนหน่วยทรสัตอ์ีกครัง้ 

6) กด “เสรจ็สิน้” 

• กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุ ผ่าน E-AGM 

o บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต ์(เหมือนกรณีผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ข้าร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง) 

o บนัทึกขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ 

1) ชื่อ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาไทย) 

2) ชื่อ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ) 

3) แนบไฟลส์ าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ ตามที่ก าหนดในขอ้ 1.2 

4) แนบไฟลห์นงัสือมอบฉนัทะที่มีการกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อครบถว้น 

5) กด “ถดัไป” 

6) ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และ

จ านวนหน่วยทรสัตอ์ีกครัง้ 

7) กด “เสรจ็สิน้” 
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• กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

o บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต ์(เหมือนกรณีผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ข้าร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง) 

o แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อครบถว้น 

1) กด “ถดัไป”  

2) ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และ

จ านวนหน่วยทรสัตอ์ีกครัง้ 

3) กด “เสรจ็สิน้ 

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม จะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 ถึงวันที่  

21 เมษายน 2565   

กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้ง

แสดงเอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนั

นิติบคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

 
3. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตม์ีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระ  

หากผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบรษิัทฯ คือ นายรฐัชยั ธีระธนาวฒัน ์ เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้

โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 โดยรายละเอียดข้อมูลของ

กรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 โดยสามารถส่งหนงัสือมอบ

ฉันทะ พรอ้มส าเนาหลักฐานแสดงตัวตนตามที่ก าหนดในขอ้ 1.2 ให้บริษัทฯ ภำยในวันที่ 21 เมษำยน 2565 ผ่าน

ช่องทางดงัต่อไปนี ้

(ก) ทางอีเมล :   whart@wha-rem.co.th  หรือ 
(ข) ทางไปรษณีย:์ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขที่ 2206 
หมู่ 13 ถนนเทพรตัน กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

หมายเหตุ : กรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ะบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้

ระบมุาในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

(หรือ คดัคา้น (แลว้แต่กรณี)) หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็น

บางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคสัโตเดียน) 
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4. กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝำกและดูแลหน่วยทรัสต ์ 

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี ้ 

4.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 โดยกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อ 

ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

4.2 หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง

โดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทับตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และหนงัสือมอบอ านาจ (ในกรณีผูล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งเป็นผูร้บัมอบ

อ านาจ) 

4.3 หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 

4.4 หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

4.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ของผูร้บัมอบ

ฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.6 จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้
(ก) ทางอีเมล :   whart@wha-rem.co.th หรือ 
(ข) ทางไปรษณีย:์ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขที่ 2206 
หมู่ 13 ถนนเทพรตัน กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

• กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้น

แลว้ ท่านจะไดร้บัอีเมลจากทางผูใ้หบ้ริการ ซึ่งจะจดัส่ง Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านทางอีเมลที่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์จง้ เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 

วันล่วงหนา้ก่อนวันประชุม กรณีที่ยังไม่ไดร้บัอีเมล ดังกล่าวภายในวนัที่ 23 เมษายน 2565 ใหต้ิดต่อบริษัทฯ 

โดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 

4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom 

Cloud Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้
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ระบบ iOS ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 60 นาที ก่อนเริม่การประชมุ อย่างไรกต็าม การถา่ยทอดสดจะเริ่มเมื่อ

ถึงเวลาประชมุเทา่นัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย (หรือ คดัคา้น (แลว้แต่กรณี)) หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด 

ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทันที (ใชว้ิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทาง

เห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมพบปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่น

แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้นอีเมล ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

*** กำรประชุม E-AGM นีจ้ะเป็นกำรประชุมผ่ำนสือ่อิเล็กทรอนิกสเ์ท่ำน้ัน และจะไม่มีกำรจัดสถำนที ่
กำรประชุม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่เดินทำงมำทีบ่ริษทัฯ*** 

 

  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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• กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของกองทรัสต์ หรือ
เกี่ยวข้องกับวำระใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM  

 กรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีความประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหนา้ใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้
(ก) ทางอีเมล :   whart@wha-rem.co.th หรือ 
(ข) ทางไปรษณีย:์ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขที่ 2206 
หมู่ 13 ถนนเทพรตัน กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วมประชมุ E-AGM โดยผูเ้ขา้รว่ม

ประชุมจะตอ้งระบุชื่อและนามสกลุ พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง หรือเป็นผูร้บั

มอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือค าถามทุกครัง้ บริษัทฯ จะเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและ

ค าถามระหว่างประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดงันี ้
(ก) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  
(ข) ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของ

ตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมโครโฟนหลงัจากที่
สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชมุที่ถกูจดัส่งไปยงัอีเมล
ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 
 

• กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตมี์ขอ้สงสัยเกี่ยวกับกำรประชุม 
หากผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดตอ่บรษิัทฯ และบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

ไดด้งันี ้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อ

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ผ่านช่องทางการติดต่อ ดงัต่อไปนี ้
(ก) ทางอีเมล :   whart@wha-rem.co.th หรือ 
(ข) ทางโทรศพัท ์: 092-254-9750 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนัตวัตน

อย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้นอีเมล

ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 


