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ค าแนะน า เร่ือง เอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็น  
เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

ส าหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผู้ถือหุ้น / ผู้รบัมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิัท) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม     
E-AGM ให้ยื่นแบบค าร้อง (E-Request) พร้อมเอกสารหลักฐานที่จ าเป็น เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) 
รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) ส าหรบัการลงทะเบียนเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที่ 12 เมษายน 
2565 เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป  

ขอใหท่้าน ยืน่แบบค ำร้อง (E-Request) ที ่https://app.inventech.co.th/WHA121432R หรือสแกน QR Code 

 
ภายหลังบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมตัิค าร้องแล้ว ท่านจะได้รบัอีเมลแจ้ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหสัผ่าน 
(Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Inventech Connect อย่างไรก็ด ี
ท่านจะสามารถเขา้ประชุม E-AGM ไดใ้นวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565 ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะ
ปิดการประชุม 

โปรดพจิารณาวธิปิฏบิตัิในการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิง่ที่ส่งมาด้วย 6)  ทัง้นี้ 
ในการยื่นแบบค ารอ้ง (E-Request) ขอใหท่้านจดัเตรยีมและแนบเอกสารหลกัฐานทีจ่ าเป็นใหค้รบถ้วน บรษิทัสงวน
สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรบัลงทะเบยีนหากเอกสารหลกัฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้น และจะปฏเิสธการรบัแบบค ารอ้งภายหลงั
ปิดการประชุม 

โปรดเก็บรกัษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น การเข้า
ประชุม E-AGM โดยใชช้ื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) ทีจ่ดัสง่ใหแ้ก่ท่าน จะถอืว่าท่านไดเ้ขา้ประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนนโดยสมบูรณ์และมผีลตามกฎหมาย  

การมอบฉันทะ 

ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสยีงแทนตนได้ บรษิัทได้จดัให้มี
หนังสอืมอบฉนัทะ 3 แบบ ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ก าหนด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8) ไดแ้ก ่ 
แบบ ก.  เป็นแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไม่ซบัซอ้น  
แบบ ข.  เป็นแบบหนังสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั  
แบบ ค.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้         
 คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
ภาษาไทย  https://wha-th.listedcompany.com/invitation.html 
ภาษาองักฤษ https://wha.listedcompany.com/invitation.html
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วธิกีารมอบฉนัทะ สามารถด าเนินการได ้ดงันี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้ทัว่ไป ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ 

โดยบรษิทัแนะน าใหใ้ชห้นังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบุการออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ  
(2) ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูล

หุน้ โปรดใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  
(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
(4) ผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิทั โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการ

ออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ ในกรณีนี้ ผูถ้อืหุน้ไม่ตอ้งยื่นค ารอ้งผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด  
(5) โปรดปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มขดีฆ่าอากรและลงวนัทีท่ี่ท าหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว อนึ่ง 

บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ส าหรบัหนังสอืมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ 
(6) กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงค์จะยกเลกิการมอบฉันทะ ให้ผูถ้อืหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสอืต่อบรษิทัภายใน

วนัที ่25 เมษายน 2565 ก่อนวนัประชุม 

เอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็น 

1.  ผู้ถือหุ้น / ผู้รบัมอบฉันทะ ท่ีประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-AGM  

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) กรณีเข้าประชุม E-AGM ด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรอืใบขบัขี่ หรอืหนังสอื
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้อืหุน้  

(2) กรณีมอบฉันทะ  

(ก) หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกขอ้ความถูกต้อง
ครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี่ หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉันทะได้
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี่ หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้รบัมอบฉันทะ ซึ่งผู้รบัมอบ
ฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

1.2 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล  

(1) กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าประชุม E-AGM ด้วยตนเอง   

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรอืใบขบัขี่ หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล
ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเอง และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทน
นิตบิุคคลดงักล่าว  
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(ข) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล (ออกใหโ้ดยหน่วยงานราชการที่มอี านาจ 
ไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุม) รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลทีเ่ขา้
ประชุมดว้ยตนเอง และมขีอ้ความแสดงว่าตนมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึ่งเป็นผู้
ถอืหุน้  

(2) กรณีมอบฉันทะ  

(ก) หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกขอ้ความถูกต้อง
ครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนังสือ
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล ที่
เป็นผูม้อบฉนัทะ และไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  

(ค) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล (ออกใหโ้ดยหน่วยงานราชการที่มอี านาจ 
ไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุม) รบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลทีเ่ป็น
ผูม้อบฉันทะ และหนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึ่ง
ลงนามมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(ง) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรอืใบขบัขี่ หรอืหนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้รบัมอบฉันทะ ซึ่งผู้รบัมอบ
ฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

(3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น  

(ก) หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืชื่อของผู้
มอี านาจกระท าการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รบัมอบ
ฉนัทะ  

(ข) เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2 (1) และ (2) แลว้แต่
กรณี 

(ค) หนังสอืยนืยนัการไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
(ง) ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามใน

หนังสอืมอบฉนัทะแทน 

ทัง้นี้ ภายหลงัการยื่นแบบค ารอ้ง พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีจ่ าเป็นผ่านระบบ E-Request แลว้ ขอใหท่้านส่ง
ต้นฉบบัหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นทัง้หมดมายงับริษทั โดยสง่ถงึ  

ส านักเลขานุการบรษิทั  
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารดบับลวิเอชเอทาวเวอร์ เลขที ่777 หมู่ที ่13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7  
ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
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2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

 ผูถ้ือหุน้สามารถ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ขอ้มูลกรรมการอสิระปรากฏตามสิง่ที่ส่งมา
ด้วย 7) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน  ระบุการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระ และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉันทะ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานของผู้มอบ
ฉนัทะ 

ขอใหท่้านโปรดน าสง่ หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารหลกัฐานที่จ าเป็น มายงับรษิทั ภายในวนัองัคารท่ี 
19 เมษายน 2565 เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู โดยสง่ถงึ  

ส านักเลขานุการบรษิทั  
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารดบับลวิเอชเอทาวเวอร์ เลขที ่777 หมู่ที ่13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7  
ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ ผูถ้อืหุน้ไม่ตอ้งยื่นค ารอ้งผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด 

3. กรณีมกีารแกไ้ขค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกุล โปรดแนบส าเนาหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าวและลงลายมอื
ชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 

4. ส าหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานขา้งต้นมไิดม้ตี้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้อง
จดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนัน้
รบัรองความถกูตอ้งของค าแปลดว้ย 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Voting) 

การออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีงผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (e-Voting) จะกระท าด้วยระบบ Inventech 
Connect โดยมหีลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. หนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง  

2. ผูถ้ือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งด
ออกเสยีง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได้ (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงลงคะแนน
ของ Custodian) 

3. กรณีมอบฉนัทะ 

3.1 กรณีทีผู่ม้อบฉันทะระบุความประสงค์ออกเสยีงลงคะแนนไวอ้ย่างชดัแจง้ในหนังสอืมอบฉันทะแลว้ 
บรษิทัจะบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนดงักล่าว โดยผูร้บัมอบฉันทะไม่จ าเป็นต้องลงคะแนนเสยีง
ขณะประชุมอกี 

3.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ หรอืระบุไว้
ไม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

4. การลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะลงคะแนนเสยีงผ่านระบบ     
e-Voting โดยจะถอืว่าผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้ร่วมประชุมแต่ไม่ลงคะแนนเสยีงผ่านระบบ e-Voting 
ออกเสยีงเหน็ดว้ย 
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5. ส าหรบัวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ บรษิทัจะจดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบุคคล 

6. ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ ประธานในทีป่ระชุม หรอืบุคคลทีป่ระธานในทีป่ระชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัวาระนัน้  ๆ ตาม
ความเหมาะสม  

7. มตขิองทีป่ระชุมจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

7.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

7.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคบัของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่
ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนด โดยบรษิัทได้ระบุการลงมติไว้
ตอนทา้ยของแต่ละวาระการประชุมแลว้ 

7.3 หากคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

7.4 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะคน
นัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

7.5 การนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระจะกระท าทนัทโีดยประธานในที่ประชุม หรอืบุคคลทีป่ระธานในที่
ประชุมมอบหมายจะแจง้ผลการนับคะแนนเสยีงให้ทีป่ระชุมทราบภายหลงัการนับคะแนนเสยีงใน
วาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้ลง 

7.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้  ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech 
Connect โดยไม่มกีารใชบ้ตัรลงคะแนน ดงันัน้ ในการประชุม จงึจะไม่เกดิกรณีทีถ่อืวา่บตัรเสยี 

 

หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการมอบฉันทะได้จากประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ในการชกัชวนเป็นการทัว่ไปเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นของบรษิัทมอบฉันทะให้เขา้ประชุมผู้ถอืหุน้และออกเสยีงลงคะแนนแทน จาก 
www.sec.or.th 
 


