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หมายเหตุ: การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งนี้เป็นการ
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว เพื่อเป็น
การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อหลีกเลี่ยงการ
รวมตัวของคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยไม่ต้องเดินทาง
มายังสถานที่จัดประชุม 
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นโยบายและมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 

 
 บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SVT”) ขอแจ้งนโยบายและมาตรการป้องกัน
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งเป็นมาตรการแนวทางในการปฏิบัติตนสำหรับคณะกรรมการ
บริษัท คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประสานงานที่จะเข้าร่วมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
 1. ไม่อนุญาตให้คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่มีประวัติเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ
และประเทศที่มีความเสี่ยง หรือใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศและประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข และประกาศองค์การอนามัยโลก (“World Health Organization” หรือ “WHO”) เข้าร่วมประชุม 
 2. ไม่อนุญาตให้คณะกรรมการบรษิัท คณะผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ ที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดนิหายใจ 
เข้าร่วมประชุม  
 3. บริษัทฯ มีการจัดตั้งจุดคัดกรองสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ตามแนวปฏิบัติของ
กรมควบคุมโรคบริเวณก่อนเข้าอาคารที่จัดประชุม ทั้งนี้ ในกรณีตรวจพบว่ามีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเกี่ยวกับ
ทางเดินหายใจ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าว เข้าร่วมประชุมและไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในอาคารที่จัดประชุม 
 4. ขอความร่วมมือคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ประสานงานในการจัดประชุมทุกท่านเตรียม
หน้ากากอนามัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้ามาภายในสถานที่ถ่ายทอดสดการจัดประชุมและตลอดเวลาการ
ประชุม  
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 ที่ ซด. 011/2565   
     
 วันท่ี 23 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 ด้วยบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SVT”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  ในวันพุธ ที่ 
20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ช้ัน 1 อาคารบางกอกทาวเวอร์ เลขที่ 2170  ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุม E-AGM ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 8 หน้าที ่38) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
 วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2564 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่ง
เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ปรากฏในรายงานประจำปี 2564  (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code (ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 หน้าท่ี 12) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 
และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
 
 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2564 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่ง
กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
แล้วและเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ  
 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 
1 หน้าท่ี 12) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว 
 
 การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพ่ือเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับ
ผลการดำเนนิงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ
สี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือประกาศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในปี 2564 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการ
ดำเนินงานตามงบการเงิน จำนวน 66,686,968 บาท หรือร้อยละ 3.4 ของรายได้รวม และไม่ได้มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึง
สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 
(รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)  
 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)  
บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯจะมี
ข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 61. บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้า
มี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุน
สำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 45,000,000 บาท ยังไม่ครบจำนวนร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
  
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุน
สำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1. จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในอัตราขั้นต่ำร้อยละห้า (5) จากกำไรสุทธิประจำปี 
2564 เป็นเงินจำนวน 3,400,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 48,400,000 
บาท 
 2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักเงินทุนสำรอง
ตามกฎหมาย ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 
28,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม
อัตราที่กฎหมายกำหนดไว ้
 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบปีที่ผ่านมา และสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2564 ดังนี ้

ลำดับ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
1 กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 105.13 65.15 66.69 
2 จัดสรรสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 12.50 - 3.40 
3 จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 45.00 45.00 700.00 
4 มูลค่าพาร์ (บาท/หุ้น) 10.00 10.00 1.00 
5 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น) 1.00 1.80 0.04 
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ลำดับ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
6 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ (ล้านบาท) 45.00 81.00 28.00 

7 
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ 
ตามงบการเงิน 

43% 124% 42% 

8 อัตราเงินปันผลตอบแทน 20% 36% 0.8% 
หมายเหตุ: SVT เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 และกำหนดวันจ่ายเงิน
ปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติ
จากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
 
 การลงมติ  ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 22. ระบุว่า   
 “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง (1) ในสาม (3) 
เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง (1) ในสาม (3) 
 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ถ้า
ไม่ได้ทำความตกลงกันไว้ว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้ว ให้ใช้วิธจีับสลาก และในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากตำแหน่ง  
 กรรมการซึ่งพน้จากตำแหน่งตามข้อนี ้อาจถูกรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้”  
 โดยกรรมการทีต่อ้งออกจากตำแหน่งในปีแรกภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ได้แก ่

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
สัดส่วนการเข้าร่วม
ประชุม ปี 25641 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการ/กรรมการอิสระ2 

1 นายบุญชัย  โชควัฒนา กรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 6 เดือน 

2 นายณัฐพล  เดชวิทักษ์3 

กรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 

6 เดือน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง 

กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน3 

2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 

3 นายเวทิต  โชควัฒนา 
กรรมการบริษทั 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 

6 เดือน กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

4 นางธรีดา  อำพันวงษ ์ กรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 6 เดือน 

หมายเหตุ: - 1สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมนับรวมการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 2564 ทั้งก่อนและหลังการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  
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 - 2ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ เริม่นับจากวันที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และเป็น
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจำกัด ซ่ึงจับสลากตามสัดส่วน 1 ใน 3 ตามสัดส่วนของ
คณะกรรมการ 
 - 3นายณฐัพล เดชวิทักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  
 

 ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
เสนอช่ือบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามคีุณสมบตัิเหมาะสมท่ีจะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบรษัิทเป็นการลว่งหน้า ตั้งแต่
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคล เข้ารับการ
พิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด 
 ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวม
กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยการจับสลาก
ตามสัดส่วนสาม (1) ในสาม (3) ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมใหก้ลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี ้

ลำดับ ชื่อ-สกลุ 
ประเภทกรรมการ 

ที่เสนอแต่งตั้ง 

จำนวนปีท่ีดำรง
ตำแหน่งกรรมการ/
กรรมการอิสระ1  

รวมระยะเวลาที่จะ
ดำรงตำแหน่ง

กรรมการ/กรรมการ
อสิระจนครบวาระนี้ 

หมายเหตุ 

1 นายบุญชัย  โชควัฒนา กรรมการบริษัท  6 เดือน 3 ปี 
เสนอกลับเข้า
ดำรงตำแหน่ง 
อีกวาระหน่ึง 

2 นายณัฐพล  เดชวิทักษ์ 
-  กรรมการบริษัท  
-  ประธานกรรมการบริหาร

ความเสียง 
6 เดือน 3 ปี 

เสนอกลับเข้า
ดำรงตำแหน่ง 
อีกวาระหน่ึง 

3 นายเวทิต  โชควัฒนา 
-  กรรมการบริษัท  
-  กรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน 
6 เดือน 3 ปี 

เสนอกลับเข้า
ดำรงตำแหน่ง 
อีกวาระหน่ึง 

4 นางธรีดา  อำพนัวงษ์ กรรมการบริษัท  6 เดอืน 3 ปี 
เสนอกลับเข้า
ดำรงตำแหน่ง 
อีกวาระหน่ึง 

หมายเหตุ:  1ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ เร่ิมนับจากวันที่บริษัทฯ เขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และเป็น
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเปน็บริษัทมหาชนจำกัด ซ่ึงจับสลากตามสดัสว่น 1 ใน 3 ตามสัดส่วนของ
คณะกรรมการ 
 

 โดยคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ทำงานท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ีเกีย่วข้อง (รายละเอียด
ประวัติทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หน้าท่ี 13) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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 การลงมติ  ในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจำปี 2565 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผล
ประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนที่
เป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าบำเหน็จ (โบนัส) ของกรรมการ สำหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 4.00 ล้านบาท 
และภายใตว้งเงินท่ีขออนุมัตจิะให้ค่าบำเหน็จ (โบนัส) สำหรับกรรมการเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น 
 โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ป ีสรุปได้ดังนี ้ 
 1. ปี 2562 จำนวน 0.61 ล้านบาท (ใช้จริง 0.46 ล้านบาท)        
 2. ปี 2563 จำนวน 3.00 ลา้นบาท (ใช้จริง 1.98 ล้านบาท)   
 3. ปี 2564 จำนวน 4.00 ล้านบาท (ใช้จริง 2.71 ล้านบาท)   

ลำดับ  ค่าตอบแทนกรรมการ 
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และปีที่เสนอขออนุมัต ิ

หมายเหตุ 
ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564 

ปี 2565  
(ปีท่ีเสนอ) 

1 ค่าตอบแทนรายไตรมาส    ต่อไตรมาส/ต่อคน 
ได้รับเฉพาะกรรมการ

ตรวจสอบ 
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ - 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
(2) กรรมการตรวจสอบ - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

2 2.1 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท   

 ต่อครั้ง/ตอ่คน 

(1) ประธานกรรมการบริษัท 10,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 
(2) กรรมการบริษัท 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
(2) กรรมการตรวจสอบ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
2.3 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(1) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 

- 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

(2) กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 

- 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(1) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 12,000.00 12,000.00 12,000.00 
(2) กรรมการบริหารความเสี่ยง - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

3 ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท (โบนัส) 50,000.00 120,000.00 140,000.00 
จ่ายกรณีมี
กำไรสุทธิ
เท่าน้ัน 

- ต่อปี/ต่อคน  
- ได้รับเฉพาะ BOD 

4 

 

ผลประโยชน์อื่นใด 
 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 มีมติ
อนุมัติ ให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 
หุน้ละ 1 บาท รวม 200 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป ซ่ึงรวมถึงการเสนอ
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ลำดับ  ค่าตอบแทนกรรมการ 
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และปีที่เสนอขออนุมัต ิ

หมายเหตุ 
ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564 

ปี 2565  
(ปีท่ีเสนอ) 

ผลประโยชน์อื่นใด (ต่อ) ขายหุ้นให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นไปตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ในราคา 2.54 
บาทต่อหุ้น เป็นราคาเดียวกับราคาท่ีเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป (ราคา IPO) 

5 ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกตา่ง 
หมายเหตุ:  บริษัทฯ เข้าเปน็บริษัทจดทะเบียนใน SET เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเง่ือนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม ตามรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 
56-1 One Report) เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 12) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 
2565 ในวงเงินไม่เกิน 4.00 ล้านบาท และภายใต้วงเงินที่ขออนุมัติจะให้ค่าบำเหน็จ (โบนัส) สำหรับกรรมการต่อเมื่อบริษัทฯ  
มีกำไรสุทธิเท่านั้น ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเง่ือนไข รายละเอียดและอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม 
 
 การลงมติ  ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิม
ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่าง
น้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้
พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด1 (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 
2565 เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มคีวามเป็นอิสระ มีระบบงานท่ีมีคุณภาพ และสร้างความ
เชื่อมั่นให้แกน่ักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน 
 ทั้งนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จึงไม่มี
ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 7 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรใช้
ผู้สอบบัญชีจาก EY เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชี อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล 
เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต จึงเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดมิจาก EY ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า EY 
เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็น
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มาตรฐานและสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ได้อยา่งเป็นอิสระ อีกทั้ง ผู้สอบบัญช ีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสีย
ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดแูลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทนัตามกำหนดระยะเวลา 
รายชื่อผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จำนวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท2 
1 นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 3972 เสนอแต่งตั้ง ปี 2565 ปีแรก 
2 นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 เสนอแต่งตั้ง ปี 2565 ปแีรก 
3 นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ 5872 เสนอแตง่ตั้ง ปี 2565 ปีแรก 
4 นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต 6014 เสนอแต่งตั้ง ปี 2565 ปีแรก 

หมายเหตุ:  -  1EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560 ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และต่อเนื่องจนบริษัทฯ เข้าเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
 - 2จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็น
ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ปีแรก ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 เปรียบเทยีบค่าสอบบญัชีท่ีเสนอขออนุมัติ ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรคา่โทรสาร 
ค่าล่วงเวลา โดยจะขอเบิกตามจำนวนทีจ่่ายจริง  สรุปไดด้ังนี ้

(หน่วย: บาท) 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 

ค่าสอบทานงบการเงินประจำปี 
งบการเงิน 1,400,000 1,400,000 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง  11,598 เรียกเก็บตามจำนวนท่ีจ่ายจริง 
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส 
งบการเงิน 900,000 900,000  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง  1,686 เรียกเก็บตามจำนวนท่ีจ่ายจริง 

รวม 2,313,284 2,300,000 
หมายเหตุ:  - บรษิัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 

 - ค่าสอบบัญชี ปี 2564 ไม่รวมงบเสมือน และไม่รวมค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่าย IPO filing 
 - ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซ่ึงขอเบิกตาม
จำนวนจ่ายจริง 

  
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน  
อีวาย จำกัด (“EY”)  เพือ่ส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ 
และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมี
มาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3972 นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 นางสาวสมุนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5872 นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 
โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ไม่เกิน 2.30 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร  
ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง 
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 การลงมติ  ในวาระนี้ตอ้งผ่านมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10. ข้อ 17. และข้อ 46. 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้นำหุ้นสามัญของบริษทัฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
ตลอดจนข้อกำหนดใดๆ ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกใช้แก่บริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้
แต่งตั้งและมอบหมายใหบ้ริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ นั้น   
 บริษัทฯ มีความประสงค์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
นายทะเบียนหุ้นของ TSD และเพื่อให้ข้อจำกัดในการโอนหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติหุ้นสามัญที่จะนำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าต้องไม่มี
ข้อจำกัดในการโอนหุ้น ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

หมวด เดิม ทีเ่สนอแก้ไขเพ่ิมเติม 
หมวดที ่2 

หุ้นและผู้ถือ
หุ้น 

ข้อ 10. ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลง
หรือพิมพ์ลายมือช่ือไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการ
อาจมอบหมายให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือ
แทนก็ได้ ซึ่งการลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือดังกล่าวให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์   
 
บริษัทอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ใดเป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ 

ข้อ 10. ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลง
หรือพิมพ์ลายมือช่ือไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่กรรมการ
อาจมอบหมายให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือ
แทนก็ได้ ซึ่งการลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือดังกล่าวให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
 
บริษัทอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ใดเป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้  
 
ในกรณี ที่ บ ริษั ทมอบหมายให้ บริษั ท  ศูนย์ ฝา ก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท
ให้เปน็ไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด 

หมวดที่ 3 
การโอนหุ้น 

ข้อ 17. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่  
 
(1) ข้อจำกัดนั้นๆ จะเป็นไป เพื่ อรักษาสิทธิ และ
ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ  
 
(2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุใหม้ีคนต่างด้าวถือหุ้นใน

ข้อ 17. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ 
การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท
เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของหุ้นที่ออกจำหน่าย
แล้ว 
 
การโอนหุ้นรายใดที่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคน
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หมวด เดิม ทีเ่สนอแก้ไขเพ่ิมเติม 
บริษัทเกินกว่าร้อยละสีส่ิบเกา้ (49) ของหุ้นท่ี
ออกจำหน่ายแล้ว  
 
การโอนหุ้นรายใดที่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธรับลงทะเบียนการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้ 

ต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้ 

หมวดที่ 5 
การประชุม 

ผู้ถือหุ้น 

ข้อ 46. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงกระทำ  
มีดังนี ้
(1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร  
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชี 
(7) พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อ 46. กิจการซึ่งท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงกระทำ  
มีดังนี ้
(1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการ
จ่ายเงินปันผล  
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน
ค่าสอบบัญช ี
(7) พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
 อน่ึง ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (“DBD”) อาจต้องมีการ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ 
มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้ เพื่อให้การจดทะเบียน
แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำเร็จลุล่วง 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 10. ข้อ 17. และข้อ 46. และการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจ
จากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไป
ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดตามที่เสนอข้างต้น 
 
 การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
 วาระที่  8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม E-AGM ตามกำหนด วัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM และออกเสียงแทนตน (“E-Voting”) ในการประชุม
ครั้งนี ้โปรดมอบฉันทะตามเอกสารทีแ่นบท้ายมานีต้ามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การเข้ารว่มประชุม E-AGM (เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 
29) ก่อนเข้าร่วมประชุม 
 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                         (ดร. สุวิทย์ ธนียวัน) 
                         ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
หมายเหตุ:  1. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“Record Date”) ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 
2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตามวัน และเวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะ
เปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบประชุม E-AGM เพื่อเข้ารว่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 
2565 เป็นต้นไป 
 2. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียน รวมถึง การจัดเตรียม
เอกสารเพื่อยืนยันตัวตนก่อนประชุม เพื่อรับลิงค์ (“Link”) การเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบประชุม E-AGM ตลอดจนศึกษาวิธีการออก
เสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 4 หน้าที่ 23 และตามเอกสารแนบ 5 หน้าที่ 29 
 3. นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่หากท่าน
มีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัททาง E-mail: 
secretary.s@sunvending.co.th ภายในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 3 หน้าที่ 21)  
 4. อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี  2565 ฉบับนี้  รวมทั้ งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้  ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.sunvending.co.th) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารดงักล่าวทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 

mailto:secretary.s@sunvending.co.th
http://www.sunvending.co.th/
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รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน 
ในรูปแบบ QR Code 
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

 
ชื่อ-นามสกุล: นายบญุชัย  โชควัฒนา   
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง: กรรมการบริษัท 
 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ1: 6 เดือน 
 
อาย:ุ 74 ปี สัญชาติ: ไทย 
 
ที่อยู่: เลขท่ี 2/1 ซอยสายมติร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 
 
 

การศึกษา:  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, Wisconsin State University at Superior, U.S.A 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ:  
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 3/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 68/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย   
 

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT: กรรมการบริษัท  
 

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบนั-ย้อนหลัง 5 ปี):  
- ปี 2560 – เม.ย. ปี 2564 ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ซันเวนดิง้ เทคโนโลย ี
- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง 
- ปี 2515 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนพิบูล 
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส ์
- ปี 2513 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ฟาร์อิสต์ เฟมไลน์ ดีดบีี 
- ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เมืองไทยประกันภัย 
- ปี 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สห ลอว์สัน 
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ร่วมอิสสระ 
- ปี 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรหิาร บจ. ทิพย์วารณิวัฒนา 
- ปี 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมิวนเิคชั่น 
- ปี 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย) 
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เป็นกรรมการในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนอีก 16 บริษัท 
 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 
- กรรมการ บมจ. สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง 
- ประธานกรรมการบริษัท /ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนพิบูล  
- กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส ์
- ประธานกรรมการ บมจ. ฟาร์อิสต์ เฟมไลน์ ดีดีบ ี
- กรรมการอสิระ บมจ. เมืองไทยประกันภัย  
รวมตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 5 บริษัท 
 

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):  
- ประธานกรรมการ บจ. สห ลอวส์ัน 
- กรรมการ บจก. ร่วมอิสสระ 
- ประธานกรรมการบริหาร บจก. ทิพย์วาริณวัฒนา 
- ประธานกรรมการ บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมิวนิเคชั่น 
- กรรมการ บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย) 
เป็นกรรมการในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนอีก 16 บริษัท  
รวมตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 21 บริษัท 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  
ประธานกรรมการ บจ. สห ลอว์สนั 
 

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท: เป็นกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SVT 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท: สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 2.347 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่าง 
 

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: คณะกรรมการบริษัท เข้าประชุม 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง   
 
หมายเหตุ: 1จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ เริ่มนบัตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

 
ชื่อ-นามสกุล: นายณัฐพล เดชวิทักษ์  
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง: กรรมการบริษัท 
 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ1: 6 เดือน 
 
อาย:ุ 50 ปี สัญชาติ: ไทย 
 
ที่อยู่: เลขท่ี 22/2 ซ.อินทรามะระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 
 

 

การศึกษา:  
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท Master of Art, Commerce (นโยบายการค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 
- Diploma (Project Management), University of California Berkeley, San Francisco, USA  
  

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ:  
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่37/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT: 
- กรรมการบริษัท 

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบนั-ย้อนหลัง 5 ปี):  
- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.จีเอ็มพี (ประเทศไทย) 
- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอล-แทค เทคโนโลย ี
- เดือน ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.สหพฒันพิบูล 
- ปี 2562 - ก.พ. 2564 กรรมการตรวจสอบ บจก.ซันร้อยแปด 
- ปี 2553 - 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซ์เลย ์

 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 
 รองกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. สหพัฒนพิบูล 

รวมตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท 
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ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):  
- กรรมการ บจก.จีเอ็มพี (ประเทศไทย) 
- กรรมการ บจก. แอล-แทค เทคโนโลย ี
รวมตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 2 บริษัท 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  
ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทอ่ืนท่ีอาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท:  
 ไม่มีความสมัพันธ์กับผู้บรหิารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท: สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.143 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่าง 
 

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:  
- คณะกรรมการบริษัท เข้าประชุม 5 ครั้ง จาก 6 ครั้ง    
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าประชุม 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง  
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 

 
หมายเหตุ: 1จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ เริ่มนบัตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

 

ชื่อ-นามสกุล: นายเวทติ โชควัฒนา 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง:  
- กรรมการบริษัท  
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ1: 6 เดือน 
 

อาย:ุ 58 ปี สัญชาติ: ไทย 
 

ที่อยู่: เลขท่ี 3 ซอยรามคำแหง 118 แยก 19 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

 

การศึกษา:  
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  
- ปริญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco State University, California USA  

 

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ:  
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 75/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 251/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุน่ 4/2016 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 21/2558 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน  
 

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT: 
- กรรมการบริษัท/กรรมการผูม้ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
- ประธานกรรมการบริหาร 

 

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบนั-ย้อนหลัง 5 ปี):  
- ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล 
- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ 
- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซูรูฮะ 
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สหลอว์สัน 
- ปี 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี ่
  เป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอีก 15 บริษัท 
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ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 
- กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส ์
- กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล 
รวมตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 บริษัท 
 

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):  
- กรรมการ บจก. ซรููฮะ 
- กรรมการ บจก. สหลอว์สัน 
- กรรมการ บจก. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี ่
เป็นกรรมการในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน อีก 15 บริษัท 
รวมตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 18 บริษัท 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  
- กรรมการ บจก. สหลอว์สัน 
- กรรมการ บจก. ซรููฮะ 

 

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท:  
 เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SVT 

 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท: สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 2.812 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่าง 
 

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:  
- คณะกรรมการบริษัท เข้าประชุม 6 ครั้ง จาก 6  ครั้ง    
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง   

 
หมายเหตุ: 1จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ เริ่มนบัตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารแนบ 2  

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “SVT                                                                       หน้า 19 

 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

 
ชื่อ-นามสกุล: นางธีรดา อำพันวงษ์ 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง: กรรมการบริษัท  
 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ1: 6 เดือน 
 

อาย:ุ 52 ปี สัญชาติ: ไทย 
 

ที่อยู่: เลขท่ี 109/28 ซอยพหลโยธิน 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400 

 
 
 

การศึกษา:  
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
- ปริญญาตรี B.S Marketing State University of New York, Fashion Institute of Technology Campus 

 

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ:  
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 3/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 51/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT: กรรมการบริษัท 

 

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบนั-ย้อนหลัง 5 ปี):  
- ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.โอ.ซี.ซี. 
- ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สหเอเชีย แปซิฟิก 
- ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซิเซโด้ โปรเฟสช่ันแนล (ไทยแลนด์) 
- ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หลานปู ่
- ปี 2546 - ปัจจุบัน เป็นกรรมการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษทั 
- ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ ์
- ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส&เจ อินเตอร์เนช่ันแนลเอน็เตอรไ์พรส ์
เป็นกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนอีก 4 บริษัท 
 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บมจ. โอ.ซี.ซี. 
- กรรมการ บมจ.ประชาอาภรณ ์
- กรรมการ บมจ. เอส & เจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส ์
รวมตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 3 บริษัท 
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ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):  
- กรรมการ บจก. สหเอเชีย แปซฟิิก 
- กรรมการ บจก. ซเิซโด้ โปรเฟสช่ันแนล (ไทยแลนด์) 
- กรรมการ บจก. หลานปู ่
เป็นกรรมการในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน อีก 4 บริษัท 
รวมตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 7 บริษัท 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  
ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทอ่ืนท่ีอาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท:  
 เป็นกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของ SVT 

 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท: สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.100 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่าง 
 

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: คณะกรรมการบริษัท เข้าประชุม 6 ครั้ง จาก 6  ครั้ง    
 
หมายเหตุ: 1จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ เริ่มนบัตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“E-AGM”) 
 

 บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SVT”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม (“E-AGM”) และเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านใดมีคำถามที่
ประสงค์จะให้บริษัทฯ ช้ีแจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ได้ตามช่องทาง
ดังต่อไปนี้ 
 

 1. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 21) และส่งให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุมทาง E-mail: secretary.s@sunvending.co.th หรือ
สง่ให้บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามชื่อ-ที่อยู่ ดังนี ้
 สำนักเลขานกุารบริษัท (“E-AGM”) 
 บริษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 เลขที ่414/25 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120  
 โทรศัพท:์ 0-2295-4284 
 

 2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุ
ช่ือและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือ
คำถามทุกครั้ง ผ่านช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (“Chat”) 
 

 ทั้งนี ้หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (E-AGM) สามารถ
ติดต่อบริษัทฯ ตามช่ือ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ข้างต้น 
 (2) เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสยีง ปัญหาการใช้งานระบบ E-Meeting สามารถติดต่อ 
บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นช่ันแนล จำกัด (“OJ”) โทรศัพท ์097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684 หรือท่ี E-mail: 
hello@ojconsultinggroup.com 
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แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
Form for Submitting Question in Advance for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 

2022 via Electronic Media (E-AGM) 
 

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: 
  หุ้นสามัญ______________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________________________เสียง 
   Ordinary share of shares, have the right to vote equivalent to       votes, 
  หุ้นบุริมสิทธิ______________-______________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ__________________-_______________เสียง 
   Preferred share shares, have the right to vote equivalent to       votes 
 

(3) ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) ___________________________________________________________________________________ 
 Interest information (if any) _________________________________________________________________________________ 
 

(4) คำถาม (Question) 
 1) วาระที่  (Agenda)__________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 2) วาระที่  (Agenda)__________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 3) วาระที่  (Agenda)__________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

  ลงชื่อ/Signed__________________________________ผู้ถือหุ้น/ shareholder 
  (__________________________________)  

ท่านสามารถส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท Email: secretary.s@sunvending.co.th หรือ ส่งเอกสารฉบับจริงทาง
ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง เลขานุการบริษัท (“E-AGM”) บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 414/25 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
You can submit questions in advance of the meeting date, please sending Form for Submitting Question in Advance for the 
AGM for the year 2022 via Electronic Media (E-AGM) to the company secretary via email: secretary.s@sunvending.co.th  
or send the original documents by post to the Company Secretary (“E-AGM”), Sunvending Technology Public Company 
Limited No. 414/25 Soi Phatthanakan 1, Bang Phong Phang, Yan Nawa, Bangkok 10120 
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หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) 

 
 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SVT”) เป็นไป
ดว้ยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึง
กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม 
(“E-AGM”) ยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นควรเหมาะสม 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายัง
บริษัทฯ ภายในวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะส่งลิงค์ (“Link”) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและคู่มือการ
เข้าใช้งานไปยังอีเมล (“E-mail”) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งบริษัทฯ ไว้ในแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ (“E-AGM”) (ตามเอกสารแนบ 5 หน้าที่ 29) โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวัน
ประชุม E-AGM 
 การประชุมผู้ถือหุ้น E-AGM ครั้งนี ้เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (“E-Meeting”) เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มี
การจัดสถานที่รับรองท่านผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น “ไม่ต้องเดินทางมา”  
ทีส่ำนักงานของบริษัทฯ หรือสถานทีถ่่ายทอดสดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
 
 1.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม E-AGM  
 1)  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง  
 1.1)  กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(“E-AGM”) (เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 29) โดยขอใหผู้้ถือหุ้นระบุ E-mail และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับ
ใช้ในการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยบริษัทฯ จะทำการส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM และคู่มือการ
เข้าใช้งานไปยัง E-mail ซึ่งท่านได้แจ้งไว้นี ้
 1.2)  แนบสำเนาหรือรูปถ่ายเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี ้ 
 1.2.1)  กรณีผู้ถอืหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาหรือรูปถ่ายเอกสารที่สว่นราชการออกให้
ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการ
เปลี่ยน ช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบพร้อมลงลายมือช่ือ รับรองสำเนาถูกต้อง 
 1.2.2)  กรณผีู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล โดยมีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง:  
 (1)  สำเนาหรือรูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทน 
(กรรมการ) เช่น บัตรประจำตัว ประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการ
เปลี่ยน ช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบพร้อมลงลายมือช่ือ รับรองสำเนาถูกต้อง  
 (2)  สำเนาหรือรูปถ่าย หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบิุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  
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 1.3)  ส่งแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-
AGM”) และหลักฐานแสดงตัวตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ข้างต้น โดยการสแกน (“Scan”) หรือถ่ายรูปส่งมาให้
บริษัทฯ ผ่านทาง E-mail: secretary.s@sunvending.co.th ภายในวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2565  
 
 2)  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุม E-AGM  
  สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยใช้แบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian)) (เอกสารแนบ 9) ตามแบบที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้ทีเ่ว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sunvending.co.th มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข้อมูล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน ปรากฎตามเอกสารแนบ 7 หน้าท่ี 34) หรือ 
มอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนท่านได้  
 2.1) กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(“E-AGM”) (เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 29) โดยขอให้ท่านระบุ E-mail และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ (บุคคล
อื่น) ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM บริษัทฯ จะทำการส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและ
คู่มือการเข้าใช้งานระบบไปยัง E-mail ซึ่งท่านได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านประสงคม์อบฉันทะใหก้รรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วม
ประชุม E-AGM แทนท่าน โปรดระบุเพียงช่ือ และ นามสกุล ของกรรมการอิสระที่ท่านต้องการมอบฉันทะ เพียงเท่านั้น  
  2.2)  กรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 9) ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางไปรษณีย์แล้ว พร้อมลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ และ
ผู้รับมอบฉันทะ (กรณี บุคคลอื่น) ใหถู้กต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังนี้  
 ก)  กรณีบุคคลธรรมดามอบฉันทะ 
 (1)  หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามที่แจ้งไว้ในข้อ 2.2) ข้างต้น โดยได้กรอก
ข้อความและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 (2)  สำเนาหรือรูปถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจำตัว
ประชาชนบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับข่ี หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยน ช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบพร้อมลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (ตามข้อ 1)) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
 ข) กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะ  
 (1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามที่แจ้งไว้ในข้อ 2.2) ข้างต้น โดยได้กรอก
ข้อความและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนติิบุคคล หรือผู้แทนนติิบุคคล) รวมทั้ง ตรา
ประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงลายมือช่ือของผู้รับมอบฉันทะ  
 (2)  สำเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  
 (3)  สำเนาหรือรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นซึ่งออก
โดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
 (4)  สำเนาหรือรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นซึ่งออก
โดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
 

 

http://www.sunvending.co.th/
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 ค)  กรณมีอบฉันทะใหค้ัสโตเดียน (Custodian)  
 กรุณาแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian)) ให้คัสโตเดียน
และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจของคัสโตเดียน ตามข้อ ข) (2) ถึง ข) (4) พร้อมทั้ง หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน  
 ง)  กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
 ให้เตรียมเอกสารแสดงตัวตนหรือเอกสารประกอบการมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีข้างต้น 
โดยเอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น 
รับรองความถูกต้องพรอ้มคำแปล  
 
 3) วิธีการมอบฉันทะ 
 3.1)  การมอบฉันทะทุกรูปแบบ จะต้องปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมท้ังขีดค่อมลงวันท่ีที่ทำ
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว หรือจะมอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการใหก้็ได้ 
  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับ
มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ ยกเว้นกรณีหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน) โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 3.2)  ส่งแบบแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(“E-AGM”) เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM หลักฐานแสดงตัวตน พร้อมทั้งเอกสารการมอบฉันทะดังกล่าว
ข้างต้น ให้บริษัทฯ ภายในวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยใหน้ำส่งผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี ้ 

 
 2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
  1) เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM และได้รับการตรวจสอบ
สิทธิยืนยันตัวตน ตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (“OJ”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุม E-AGM จะส่ง ลิงค์ 
(“Link”) สำหรับการเข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล และคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยัง E-mail ซึ่งผู้ถือหุ้น
ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ซึ่งเป็นการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 2 วัน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 E-mail เท่านั้น 
   ทั้งนี้ โปรดศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่ได้จัดส่งให้ท่านทาง E-mail โดย
ละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ E-Mail ลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM 

ลำดับ ช่องทางการจัดส่งเอกสาร ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง 
1 อีเมล (“E-mail”)  

สแกนหรือถ่ายรูปเอกสาร  
 secretary.s@sunvending.co.th 

2 ไปรษณีย์ 
สง่เอกสารฉบับจริงมายังบริษัทฯ 

สำนักเลขานกุารบริษัท (E-AGM) 
บริษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
เลขท่ี 414/25 ซอยพฒันาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท:์ 0-2295-4284 
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ดังกล่าว ภายในวันที่  18 เมษายน พ.ศ. 2565 โปรดติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (“OJ”) โทรศัพท์ :  
09-7237-0094, 09-7087-2591 และ 09-9220-5684 หรือช่องทาง E-mail: hello@ojconsultinggroup.com 
 2)  การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / 
โน๊ตบุ๊ค (“Notebook”) / แท็บเล็ต (“Tablet”) และโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Google Chrome      ด้วย
อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพ้ืนฐาน 
 3) กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านแท็บเล็ต (“Tablet”) และโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นจะต้องติดตั้งโปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (“Download”) ได้ดังนี้ 

ระบบ iOS ระบบ Android 

    

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

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

 
 4)  ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุม E-AGM ล่วงหน้า 60 นาที (เวลา 09:00 น.) ก่อนเริ่มการประชุมในวันท่ี 
20 เมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเปิดการประชุมเวลา 10:00 น. โดยประมาณเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุม 
E-AGM จะเริ่มเวลาประชุมตามที่บริษัทฯ กำหนดและมีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ 
บริษัทฯ เท่านั้น  
 5)  การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น  
 6)  การลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน 
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่าน้ัน กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือ
ว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 
 7)  กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (“OJ”) โทรศัพท์: 09-7237-0094, 09-7087-2591 และ 09-9220-5684 หรือช่องทาง 
E-mail: hello@ojconsultinggroup.com 
 
 3.  การเข้าร่วมประชุม E-AGM ภายหลังจากที่มกีารเปิดประชุมไปแล้ว 
  เพื่อรักษาสิทธิและอำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ตั้งใจเข้าร่วมประชุม E-AGM แต่อาจเข้าร่วม
ประชุมล่าช้า ภายหลังจากที่เริ่มการเปิดประชุมไปแล้ว ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 กรณีนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ตลอดเวลาในระหว่างที่การ ประชุมยังคงดำเนินการอยู่
จนกว่าจะปิดการประชุมดังกล่าว  
  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและ
ประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่และยังไม่
ปิดการลงคะแนนเสียงเท่าน้ัน 

mailto:hello@ojconsultinggroup.com
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
mailto:hello@ojconsultinggroup.com
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 4.  การออกเสียงและการลงคะแนนในการประชุม E-AGM 
 1) การลงคะแนนเสยีงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง 
 1.1)  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่ง (1) หุ้น
ต่อหนึ่ง (1) เสียง  
 1.2)  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น แต่การ
ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่อยู่ในบังคับข้อนี้  

(ก) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเป็นการลงคะแนน
เสียงผ่านระบบ E-Voting ซึ่ง ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระได้โดยการกดเลือกลงคะแนน  
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ท่านลงคะแนนเสียงในแต่
วาระภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ ท่านไม่ได้กดลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” 
โดยทนัที 

(ข)  กรณีทีไ่ม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอก
ฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ  

(ค)  กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะแล้ว เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงนั้น มารวมคะแนนสำหรับการนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยถือว่า การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว เป็นคะแนนเสียงทีใ่ช้นับเป็นมติที่ประชุม 

(ง)  การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ผู้รับมอบฉันทะไม่
สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงแต่ละ วาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. จะสามารถแบ่งแยก
คะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพาะกรณี เป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
เทา่นั้น 

(จ)  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 45.  
 (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียง 
   ช้ีขาด 
 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
 (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
 (ค)  การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน

ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

 (ง) การเพิ่มทุนหรือลดทุน 
 (จ) การแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 
 (ฉ)  การออกหุ้นกู ้
 (ช) การควบบริษัท 
 (ซ) การเลิกบริษัท 
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 (ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3)  
ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
  2)  วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ  
  ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนเสียงใน แต่ละวาระ 
ซึ่งระบบการลงคะแนนเสียงแบบ E-Voting จะเปิดให้ท่านลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดไว้ 
 2.1)  การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ด้วยตนเอง  
  (ก)  ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบเวลาใน
การปิดการลงคะแนนทุกครั้ง ก่อนเริ่มทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงท่ี  
“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมสีิทธิออกเสียง 
และแจ้งผลการนับคะแนนให้ทีป่ระชุมทราบในแต่ละวาระ  
 (ข)  เมื่อประกาศปิดการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะ จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนคะแนนเสียงได้อีก  
  2.2)  การนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ  
 (ค) ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบ
ฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่ หรือไม่อยู่ในการประชุมก็ตาม  
 (ง) ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใดๆ ที่ไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียง “เห็นด้วย”  
ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ ในการประชุมก็ตาม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะได้แสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น 
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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 

 



เอกสารแนบ 5 

      บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “SVT”                                                                          หน้า 30 

 

       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  
  (_______________________________________) 
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ข้อบังคับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 36.  คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ

รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 
 
ข้อ 37.  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีสิบห้า (45) วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าช่ือกัน

หรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่
วันท่ีครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

  
 หากปรากฎว่าการประชุมผุ้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใดมีผู้ถื อหุ้นซึ่งมารวม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ 

 
ข้อ 38.  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมซึ่งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง 
 
 ในกรณีที่หุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น การ

จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม กำหนดสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม หรือ กรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือตลาดรองอื่น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย 

 
ข้อ 39.  ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจทำหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงแทนตนก็ได้ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมาย
ก่อนเริ่มประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะนั้นต้องทำตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด 
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ข้อ 40.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของ
จำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  
 เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุม หากการประชุมได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมนั่นระงับไป ถ้าการประชุมไม่ได้เรียกนัดโดยผู้
ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
โดยการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม 

 
ข้อ 41.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

 
ข้อ 42.  ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วย

การประชุม การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 
 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกัน

ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ี
กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ 

 
 ในกรณีที่ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเตมิ

ไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมครั้ง
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพต์ิดต่อกันเป็นเวลา
สาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน  

 
ข้อ 43.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

เว้นแต่หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้เป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้น
สามัญ 

 
ข้อ 44.  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น แต่การออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้  
 
ข้อ 45.  มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
 เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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 (2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่  (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก)  การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนทีส่ำคัญให้แก่บุคคลอื่น  
 (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  

(ค)  การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ
 มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งกำไรขาดทุนกนั 

 (ง)  การเพิ่มทุนหรือลดทุน 
 (จ)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 
 (ฉ)  การออกหุ้นกู้ 
 (ช)  การควบบริษัท  
 (ซ)  การเลิกบริษัท 

(ฌ)  การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อ 46.  กิจการซึ่งท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงกระทำ มีดังนี้ 
 (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ 
 (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทนุ 
 (3) พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร 
 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 
 (5) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 
 (7) พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
ข้อ 47.  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม 
 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ 48.  ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
 

ชื่อ-นามสกุล: นายกฤตินยั เลิศสทิธิศักดิ์  
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง:  
- กรรมการบริษัท  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอสิระ 

 

จำนวนปีทีด่ำรงตำแหน่งกรรมการ1: 6 เดือน 
 

อาย:ุ 49 ปี สัญชาติ: ไทย 
 

ที่อยู่: เลขท่ี 74 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 ซอย 21 แขวงศาลาธรรมสพน์  
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 
 

การศึกษา: ปริญญาตรี  สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ   
 

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ:  
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 163/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT:  
- กรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการอสิระ 
 

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบนั-ย้อนหลัง 5 ปี):  
- ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บ๊อกซ์ 24 
- ปี 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจ. บีเคเครูท สตูดโิอ 
- ปี 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจ. สุขทิพย์สวัสดิ์ ธุรกิจและกฎหมาย 
- ปี 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน บจ. สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ  
- ปี 2561 – 2563 บจก. ข้าวสารโฮลดิ้ง 
- ปี 2560 - 2563 ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจ. สีลม วลิเลจ เทรดเซ็นเตอร์ 
 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:  ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 

1 
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ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):  
- กรรมการ บจ. บ๊อกซ์ 24 
- ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจ. บีเคเครทู สตูดิโอ 
- ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจ. สุขทิพยส์วัสดิ์ ธุรกิจและกฎหมาย 
- ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน บจ. สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ  
รวมตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 4 บริษัท 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  
ไม่มีการดำรงตำแหนง่กรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทอ่ืนท่ีอาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท:  
 ไม่มีความสมัพันธ์กับผู้บรหิารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ 
 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท: ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ / การถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่าง 
 

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:  
- คณะกรรมการบริษัท เข้าประชุม 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง    
- คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุม 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง  
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าประชุม 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง 
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 

 
หมายเหตุ: 1จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการ เริ่มนบัตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันท่ี 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน 
ในการประชมุสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2565 

 
ชื่อ-นามสกุล: ดร. สมจินต์ ศรไพศาล 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง:  

- กรรมการบริษัท  
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอสิระ 

 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ1: 1 เดือน 
 
อาย:ุ 59 ปี สัญชาติ: ไทย 
 
ที่อยู่: เลขท่ี 69/67 หมู่ที่ 6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

 

การศึกษา:  
- ปริญญาเอก การเงิน ม.ธรรมศาสตร์ (Joint DBA ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ NIDA) 
- ปริญญาโท MS Japanese Business Studies, Chaminade University of Honolulu โดยทุน Fujitsu Asian 

Scholarship Program (MSJBS) 
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA) 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (Industrial Engineering) 
 

การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ:  
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 
- Chartered Financial Analyst (CFA) 
- Certified Financial Planner (CFP™) 
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2015) 
 

ตำแหน่งปัจจุบันใน SVT:  
- กรรมการบริษัท  
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอสิระ 
 

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบนั-ย้อนหลัง 5 ปี):  
- ปี 2564 - ปัจจุบัน ประธาน คณะอนุกรรมการบรหิารการลงทุน กองทนุประกันสังคม SSO 
- ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ ์
- ปี 2563 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย TFPA 
- ปี 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการอุทธรณ์ บจก. สำนักหักบญัชี (ประเทศไทย) TCH 
- ปี 2562 - ปี 2564 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai BMA) 

2 



เอกสารแนบ 7 

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “SVT                                                                                หน้า 37 

 

- ปี 2558 - ปี 2564 กรรมการและอนุกรรมการวินัย บมจ.ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) 
- ปี 2561 – ปี 2563 กรรมการในคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนกังานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
- ปี 2552 – ปี 2563 กรรมการผูจ้ัดการ บลจ. จัดการกองทนุ ทหารไทย 
- ปี 2549 - ปี 2562 กรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (เป็นนายกสมาคมช่วงปี 2555-2557) AIMC 
- ปี 2547 – ปี 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฮา 
 

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมลั เฮลธ ์
รวมตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 บริษัท 
 

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน):  
อนุกรรมการอุทธรณ์ บจก. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) TCH  
รวมตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 1 บริษัท 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:  
ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษัทอ่ืนท่ีอาจทำให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท:  
 ไม่มีความสมัพันธ์กับผู้บรหิารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษทัฯ 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท: สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.003 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่าง 
 

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: ยังไม่มีการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
 
หมายเหตุ:  1เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุม
เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. สมจินต์ ศรไพศาล เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายพันธ์ศักดิ์ เสตเสถียร  
ทีล่าออกจากตำแหน่ง 
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แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสด 
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารบางกอกทาวเวอร์ 
เลขท่ี 2170  ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2565 ครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
เพียงช่องทางเดียว โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยไม่ต้องเดินทาง
มายังสถานที่จัดประชุม 
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(ปิดอากรแสตมป ์20 บาท) 
(Affix 20 Baht duty stamp) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form (A) 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_______________________________________________ เขียนที่___________________________________________ 
Shareholder’s Registration No.  Written at 
    วันที่_________เดือน_________________พ.ศ. ___________ 
  Date           Month                          Year  
 
(1)    ข้าพเจ้า__________________________________________________________________________________________________________ 
 I/We 
 อยู่บา้นเลขที่_________________________________________________ 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: 
  หุ้นสามัญ______________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ________________________________________เสียง 
   Ordinary share of shares, have the right to vote equivalent to               votes, 
  หุ้นบุรมิสทิธิ______________-______________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________-________________เสียง 
   Preferred share shares, have the right to vote equivalent to          votes 
 

(3)   ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint 
        1.  ชื่อ_____________________________________________________อายุ___________ปี  
  Name   Age Years, 
      อยู่บ้านเลขที่___________ถนน__________________ตำบล/แขวง __________________ 
                  residing at Road  Sub-district 
   อำเภอ/เขต_______________จังหวัด_______________ รหัสไปรษณีย์_____________หรือ 
      District Province  Postal Code or, 
        2.  ชื่อ_______________นายกฤตินัย เลิศสิทธิศักดิ์________________อายุ____49_______ปี  
  Name                  Mr. Krittinai  Lertsitthisak  Age      49 Years, 
      อยู่บ้านเลขที่__74__ถนน__พุทธมณฑล สาย 2 ซอย 21  __ตำบล/แขวง__ศาลาธรรมสพน์__ 
                  residing at    74  Phutthamonthon Sai 2 Road, Soi 21, Sala Thammasop Sub-district, 
   อำเภอ/เขต_ทววีัฒนา _จังหวัด__กรุงเทพมหานคร________ รหัสไปรษณีย์___10170__หรือ 
      Thawi Watthana district, Bangkok, Postal Code 10170 or, 
        3.  ชื่อ_________________ดร. สมจินต์   ศรไพศาล_________________อายุ_____59_____ปี  
  Name                      Dr. Somjin Sornpaisarn  Age      59 Years, 
   อยู่บ้านเลขที่__69/67___ถนน________-__________ตำบล/แขวง______จอมทอง_______ 
                  residing at    69/67   Road                -  Chomthong Sub-district,  
   อำเภอ/เขต____จอมทอง____จังหวัด___กรุงเทพมหานคร___ รหัสไปรษณีย์____10150____ 
  Chomthong district, Bangkok, Postal Code 10150    

กรณเีลือกขอ้ 2. หรอื 3.  
กรุณาทำเครื่องหมาย  ที่  2. หรือ 3.  
 
If you make proxy by choosing no. 2 
or 3, please mark  at  2 or 3. 
 

กรณเีลือกขอ้ 1. 
กรุณาระบุชือ่ผู้รับมอบอำนาจ 
 
If you make proxy by choosing no. 1, 
please mark  at  1. and give the 
detail of proxy holder. 
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            คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(“E-AGM”) ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารบางกอกทาว
เวอร์ เลขที่ 2170  ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2022 in teleconferences through an electronic device (“E-AGM”) on 20 April 2022 at 10:00 hrs., at the 
meeting room of Auditorium, 1st Floor, Bangkok Tower, No. 2170 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10310or such 
other date, time and place as the meeting maybe adjourned. 
 
 
 
 
    
  กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อ
เสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
  Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according 
to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects. 
  
 
 ลงชื่อ Signed ____________________________________________ผูม้อบฉันทะ Proxy Grantor 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชื่อ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชือ่ Signed ___________________________________________ผู้รบัมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชื่อ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 
หมายเหตุ:    ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Remark: The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting.  The number of share may 
not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Affix 20 Baht duty stamp) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Proxy Form (B) 

 
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: 
  หุ้นสามัญ______________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ________________________________________เสียง 
   Ordinary share of shares, have the right to vote equivalent to               votes, 
  หุ้นบุริมสทิธิ______________-______________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________-________________เสียง 
   Preferred share shares, have the right to vote equivalent to          votes 
 

(3)   ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint 
        1.  ชื่อ_____________________________________________________อายุ___________ปี  
  Name   Age Years, 
      อยู่บ้านเลขที่___________ถนน__________________ตำบล/แขวง __________________ 
                  residing at Road  Sub-district 
   อำเภอ/เขต_______________จังหวัด_______________ รหัสไปรษณีย์_____________หรือ 
      District Province  Postal Code or, 
        2.  ชื่อ_______________นายกฤตินัย เลิศสิทธิศักดิ์________________อายุ____49_______ปี  
  Name                  Mr. Krittinai  Lertsitthisak  Age      49 Years, 
      อยู่บ้านเลขที่__74__ถนน__พุทธมณฑล สาย 2 ซอย 21  __ตำบล/แขวง__ศาลาธรรมสพน์__ 
                  residing at    74  Phutthamonthon Sai 2 Road, Soi 21, Sala Thammasop Sub-district, 
   อำเภอ/เขต_ทววีัฒนา _จังหวัด__กรุงเทพมหานคร________ รหัสไปรษณีย์___10170__หรือ 
      Thawi Watthana district, Bangkok, Postal Code 10170 or, 
        3.  ชื่อ_________________ดร. สมจินต์   ศรไพศาล_________________อายุ_____59_____ปี  
  Name                      Dr. Somjin Sornpaisarn  Age      59 Years, 
   อยู่บ้านเลขที่__69/67___ถนน________-__________ตำบล/แขวง______จอมทอง_______ 
                  residing at    69/67   Road                -  Chomthong Sub-district,  
   อำเภอ/เขต____จอมทอง____จังหวัด___กรุงเทพมหานคร___ รหัสไปรษณีย์____10150____ 
  Chomthong district, Bangkok, Postal Code 10150    

กรณเีลือกขอ้ 2. หรอื 3.  
กรุณาทำเครื่องหมาย  ที่  2. หรือ 3.  
 
If you make proxy by choosing no. 2 
or 3, please mark  at  2 or 3. 
 

กรณเีลือกขอ้ 1. 
กรุณาระบุชือ่ผู้รับมอบอำนาจ 
 
If you make proxy by choosing no. 1, 
please mark  at  1. and give the 
detail of proxy holder. 
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                  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารบางกอกทาว
เวอร์ เลขที่ 2170  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2022 in teleconferences through an electronic device (“E-AGM”) on 20 April 2022 at 10.00 hrs., at the 
meeting room of Auditorium, 1st Floor, Bangkok Tower, No. 2170 New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10310 or such 
other date, time and place as the meeting maybe adjourned. 

 

 
 
 
 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
(4)  I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

 

วาระที่  1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 
Agenda 1 To acknowledge the Company’s 2021 operating results and the Annual Report for 2021. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2564 
Agenda 2 To consider and approve the financial statement of the Company of the year 2021 for the fiscal year ended 

December 31, 2021. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

Agenda 3 To consider and approve the allocation of the net profit to be a legal reserve and the dividend payment of 
the Company’s operating results for the fiscal year ended December 31, 2021. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
 

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who are due to retire by 

rotation.   
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    การแต่งตัง้กรรมการทั้งชดุ 
    Appointment of all directors 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
                               การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                              Appointment of individual directors 
 1.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 
 1.  Mr. Boonchai  Chokwatana 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 2.  นายณัฐพล เดชวิทักษ์  
 2.  Mr. Nattapon  Dejvitak 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 3.  นายเวทิต โชควัฒนา 
 3.  Mr. Vathit  Chokwatana 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 4.  นางธีรดา อำพันวงษ์ 
 4.  Mrs. Teerada  Ambhanwong 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 
Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the directors of the Company for the year 2022. 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the auditors’ remuneration for 

the year 2022. 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เหน็ด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10. ข้อ 17. และ ข้อ 46. 
Agenda 7 To consider and approve the amend a Company's Articles of Association Article 10, Article 17 and Article 46. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
วาระที่  8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider other businesses (if any) 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น 
   การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(5)  Should neither the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote 

is not correct nor my/our vote as a shareholder. 
 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง

ใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลง 
มติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(6)  In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy 
holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respect. 

 
  กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according 
to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects. 
 
 
 ลงชื่อ Signed ____________________________________________ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor 
        (______________________________________________) 
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 ลงชือ่ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชื่อ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชื่อ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 
หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ข. ตามแนบ 
Remark 
1.  The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting.  The number of share may not 
be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 
2.  In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such agenda in 
the Annex to this proxy form (B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 9 (Attachment 9)                                                                                                                                            

                

       บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “SVT”                                                                     หน้า 8/17 

 

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
The Annex of Proxy Form B. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 The proxy on behalf of the shareholder of Sun Vending Technology Public Company Limited. 
 

                  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารบางกอกทาว
เวอร์ เลขที่ 2170  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2022 in teleconferences through an electronic device (“E-AGM”) on 20 April 2022 at 10:00 hrs., at the 
meeting room of Auditorium, 1st Floor, Bangkok Tower, No. 2170 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10310 or such 
other date, time and place as the meeting maybe adjourned. 
 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
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    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 
   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 
    การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
    Appointment of all directors 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
                               การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                              Appointment of individual directors 
 1.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 1.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 2.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 2.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 3.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 3.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 4.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 4.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
 ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 
 
 ลงชื่อ Signed ____________________________________________ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชือ่ Signed ___________________________________________ผูรั้บมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix 20 Baht duty stamp) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian)) 
Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodian in Thailand only.) 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น______________________________   เขียนที่______________________________________ 
Shareholder’s Registration No.   Written at 
   วันที่_______เดือน___________________พ.ศ. ______ 
  Date        Month                          Year   
(1)  ข้าพเจ้า________________________________________________________________________________________________________ 
 I/We 
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่_____________________ ถนน__________________________________ ตำบล/แขวง_________________________ 
 Address  Road  Sub-district 
 อำเภอ/เขต____________________________ จังหวัด________________________________ รหัสไปรษณีย์________________________
 District Province  Postal Code 
  
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ___________________________________________________________ 
 as being the custodian of 
  
 ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 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: 
  หุ้นสามัญ______________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ________________________________________เสียง 
   Ordinary share of shares, have the right to vote equivalent to               votes, 
  หุ้นบุรมิสิทธิ______________-______________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________-________________เสียง 
   Preferred share shares, have the right to vote equivalent to          votes 

 
(2)  ขอมอบฉันทะให้ 
 Hereby appoint 
 1. ชื่อ__________________________________________________________________________________อายุ___________________ปี   
   Name    Age  Years, 
 อยู่บ้านเลขที่___________________________ ถนน___________________________ตำบล/แขวง_________________________________ 
 Residing at Road Sub-district 
 อำเภอ/เขต____________________________ จังหวัด________________________ รหัสไปรษณีย์______________________________หรือ 
 District Province Postal Code  or, 
 2. ชื่อ_________________________________นายกฤตินัย เลิศสิทธิศักดิ์________________________________อายุ________49_______ปี  

 Name                                                   Mr. Krittinai  Lertsitthisak   Age             49 Years, 
 อยู่บ้านเลขที่____________74_____________ถนน___พุทธมณฑล สาย 2 ซอย 21  __ ตำบล/แขวง___________ศาลาธรรมสพน์___________ 
 Residing at                    74   Phutthamonthon Sai 2 Road, Soi 21,        Sala Thammasop  Sub-district, 
 อำเภอ/เขต___________ทวีวัฒนา__________ จังหวัด________กรุงเทพมหานคร_____รหัสไปรษณยี์______________10170___________หรือ 
 Thawi Watthana district,          Province              Bangkok,  Postal Code                       10170                  or, 
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 3. ชื่อ_________________________________ดร. สมจินต์   ศรไพศาล__________________________________อายุ________59________ปี  
 Name                                                   Dr. Somjin Sornpaisarn   Age         59        Years, 
 อยู่บ้านเลขที่__________69/67____________ถนน_____________-______________ตำบล/แขวง ____________จอมทอง_______________ 
 Residing at                69/67  Road                  -  Chomthong Sub-district, 
 อำเภอ/เขต__________จอมทอง_____________จังหวัด_______กรุงเทพมหานคร_____รหัสไปรษณีย์_________10150___________________ 

 Chomthong district,         Province           Bangkok,  Postal Code 
 
                 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารบางกอก
ทาวเวอร์ เลขที่ 2170  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2022 in teleconferences through an electronic device (“E-AGM”) on 20 April 2022 at 10:00 hrs., at the 
meeting room of Auditorium, 1st Floor, Bangkok Tower, No. 2170 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10310 or 
such other date, time and place as the meeting maybe adjourned. 
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
(3) I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows: 
 
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 To grant to the proxy the total number of shares held by me/us and have the right to vote 
 
 มอฉันทะบางส่วน คือ 
 To grant to the proxy a part of 
 
  หุ้นสามัญ_____________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________________________เสียง 
  Ordinary share………………………………………………           shares  with the voting rights or……………………๘๘…………………………      votes 
  หุ้นบุริมสิทธิ___________________-______________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________-_________________เสียง 
  Preferred share……………………………………                 shares    with the voting rights or…    ๘๘ ………………………………………………votes 
  
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด_________________________________________เสียง 
 Total number of right to vote ……………………………………………                            …votes 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
(4) I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

 

วาระที่  1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2564   
Agenda 1 To acknowledge the Company’s 2021 operating results and the Annual Report for 2021. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2564 
Agenda 2 To consider and approve the financial statement of the Company of the year 2021 for the fiscal year ended 

December 31, 2021. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี

บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
Agenda 3 To consider and approve the allocation of the net profit to be a legal reserve and the dividend payment of 

the Company’s operating results for the fiscal year ended December 31, 2021. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who are due to retire  
   by rotation. 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    การแต่งตัง้กรรมการทั้งชดุ 
    Appointment of all directors 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

                               การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                              Appointment of individual directors 
 1.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 
 1.  Mr. Boonchai  Chokwatana 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

 2.  นายณัฐพล เดชวิทักษ์  
 2.  Mr. Nattapon  Dejvitak 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
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 3.  นายเวทิต โชควัฒนา 
 3.  Mr. Vathit  Chokwatana 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
 4.  นางธีรดา อำพันวงษ์ 
 4.  Mrs. Teerada  Ambhanwong 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 
Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the directors of the Company for the year 2022. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the auditors’ remuneration for 

the year 2022. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เหน็ด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10. ข้อ 17. และ ข้อ 46. 
Agenda 7 To consider and approve the amend a Company's Articles of Association Article 10, Article 17 and Article 46. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

วาระที่  8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider other businesses (if any) 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น   
     การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(5) Should neither the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote  

is not correct nor my/our vote as a shareholder. 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง

ใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลง
มติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(6) In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy 
holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respect. 

 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า 
ข้าพเจา้ได้กระทำเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to 
those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects. 
 
 
 
 ลงชื่อ Signed ____________________________________________ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชือ่ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชื่อ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชื่อ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 2.1) หนังสอืมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ 

ค. ตามแนบ 
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Remark 
1.  Proxy Form C. shall be used only in case of shareholders whose names are shown in the register as foreign investors and 

appoint a custodian in Thailand  
2. Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:  

2.1)  Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf;  
2.2)  Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the  

business of custodian.  
3. The shareholder appointing proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 

number of shares to several proxies for splitting votes.  
4. In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, 

can be elected. 
5. If there is any agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the attached Supplement to Proxy 

Form C. shall be used. 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 
The Annex of Proxy Form C. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 The proxy on behalf of the shareholder of  Sun Vending Technology Public Company Limited. 
 

                  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารบางกอกทาว
เวอร์ เลขที่ 2170  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2022 in teleconferences through an electronic device (“E-AGM”) on 20 April 2022 at 10:00 hrs., at the 
meeting room of Auditorium, 1st Floor, Bangkok Tower, No. 2170 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10310or such 
other date, time and place as the meeting maybe adjourned. 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
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    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 

    การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
    Appointment of all directors 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

                               การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                              Appointment of individual directors 
 1.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 1.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 2.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 2.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 3.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 3.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 4.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 4.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
 ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 
 
 ลงชื่อ Signed ____________________________________________ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชือ่ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 


