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หมายเหตุ: *กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ใช้หนังสือมอบ
ฉันทะ “แบบ ข.” หรือ “แบบค. (คัสโตเดียน)” เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำส่ง
ให้แก่กรรมการอิสระที่ท่านมอบฉันทะไว้เพื ่อดำเนินการลงคะแนนตามที่  
ระบุมา กรณี ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กรรมการอิสระที่
ท่านมอบฉันทะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทน 
Remark: *Granting Proxy to Independent Director has to use proxy 
form “Form B” or “Form C (Custodian)” only, the Company will 
submit to the Independent Director who will grant as proxy holder 
and vote as specific. In case, shareholder does not specify voting, 
Independent Director who is a proxy holder, shall have the right to 
consider and vote on behalf of shareholders in all respects. 

ผังข้ันตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) 
Procedures chart for Identity proofing and attend AGM for the Year 2022 via Electronic Media (“E-AGM”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้ถือหุ้น 
Shareholder 

มอบฉันทะ 
Granting Proxy 

มาด้วยตนเอง 
In Person 

มอบฉันทะให้ผู้อ่ืน 
Granting Proxy to Other 

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
Granting Proxy to Independent 

Director 

1. แบบแจ้งเข้ารว่มประชุม E-AGM (Notification of E-AGM) 
2. *หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และค. (Proxy form A, B and C 
3. เอกสารและหลกัฐานตามเอกสารแนบ 4  

(Document in accordance with attachment 4) 
 

1. แบบแจ้งเข้ารว่มประชุม E-AGM (Notification of E-AGM) 
2. เอกสารและหลกัฐานตามเอกสารแนบ 4  

(Document in accordance with attachment 4) 

บริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อเพื่อยืนยันตวัตน 
The Company checks for Identity Proofing 

บริษัทฯ ทำการส่งลงิค์การเขา้ร่วมประชุม และคู่มือการใชง้าน
ระบบ ไปยัง E-mail ที่ผู้ถือหุ้นแจ้งไว้กบับริษัทฯ 

The Company sends the individual link to attend the E-AGM including 
the system access manual to the E-mail given to the Company 

วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2565  
เปิดห้องประชุม E-AGM เวลา 09:00 น.  

Open E-AGM Room at 09:00 a.m. on April 20, 2022 

เร่ิมประชุม E-AGM เวลา 10:00 น. 
Start the Meeting E-AGM at 10:00 a.m. 

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ระบบ E-AGM ด้วย 
Username และ Password 

Shareholder and Proxy registration to E-AGM 
System by Username and Password 

ส่งเอกสารตอบกลบัมายังบริษัทฯ ทาง E-mail 
หรือทางไปรษณยี์ ตามที่ได้แจง้ไว้  

ภายในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 
Sending requirement document to the 

Company through E-mail or Post as 
specific, within April 12, 2022 
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       Y  ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี2565  
 I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 
 f        เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง / Self-Attending 
                 มอบฉันทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………........................................ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวขา้งต้น 
                  Proxy to                                                                                        attend the meeting. 

 (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธกีารเข้ารว่มประชุม 
            Please send the Link to join the meeting by below email 
          g 
                                อีเมล………………………………………………………………….…….......… (โปรดระบุ) 
 E-Mail Please fil in the blank. 
      พ 
                                    โทรศัทพ์มือถือ……………………………………………………………….... (โปรดระบุ) 
  Mobile Number Please fil in the blank. 
 

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตวัตน ตามเอกสารแนบ 4, วธิีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 
 Please submit the required document per an attachment 4 by April 12, 2022 
(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจดัส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวธิีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบ ุ              
 Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
(6)  ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว ้สำหรับการเข้ารว่มประชุม 
 Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  

 
 

 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
Acceptance for the invitation of online meeting of Sun Vending Technology Public Company Limited 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____________________________________________ เขียนที่___________________________________________ 
Shareholder’s Registration No. Written at 
 

    วันที่_________เดือน_________________พ.ศ. __________ 
  Date           Month                          Year  
 

(1)    ข้าพเจ้า________________________________________________________________________________________________________ 
 I/We 

 อยู่บ้านเลขที่________________________________________________ สัญชาติ________________________________________ 
 Address Nationality 
 

(2)   เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  (“บริษัท”) 
 being a shareholder of Sun Vending Technology Public Company Limited (“The Company”) 
 

 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม________________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________________เสียง ดังนี้ 
 holding the total amount of shares and have the right to vote equal to  votes as follows: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ/Signed________________________________________ผู้ถือหุ้น/Shareholder  
  (_______________________________________) 


