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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีงา่ยไมซ่บัซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

-------------- 
เขยีนที.่................................................................... 
วนัที.่.............เดอืน...........................พ.ศ.................  

(1) ขา้พเจา้......................................................................................สญัชาต.ิ.........................................  
อยู่บา้นเลขที.่...................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณยี.์.......................................  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................หุน้ 
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..................................เสยีง ดงันี้  

หุน้สามญั.......................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................................เสยีง  
หุน้บรุมิสทิธ.ิ..................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั......................................เสยีง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1) .....................................................................................อายุ............ปี อยู่บา้นเลขที.่................. 

ถนน................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณยี.์................................ หรอื  

(2) .....................................................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที.่................. 
ถนน................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรอื 

(3) .....................................................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที.่................. 
ถนน................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................................  
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวธิกีารประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  

หมายเหตุ  
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 20 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั)  
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

-------------- 
เขยีนที.่................................................................... 
วนัที.่.............เดอืน...........................พ.ศ.................  

(1) ขา้พเจา้..................................................... ......................................สญัชาต.ิ....................................  
อยู่บ้านเลขที.่...................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง........................ ............................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.......................................  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................หุน้ 
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................เสยีง ดงันี้  

หุน้สามญั.................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง  
หุน้บุรมิสทิธ.ิ............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 

อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์........ ............................
หรอื 

(2) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 
อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.......... ..........................
หรอื 

(3) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 
อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวธิกีารประชุมผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2564  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564  
(ไม่มกีารลงมตใินวาระนี้) 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่าย 

เงินปันผลประจ าปี 2564 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

การแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งทัง้ 3 คน  
เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
นายวชริธร คงสุข 

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และ 
กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทน 
ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2565 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) (“AIT”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 จาก 
ผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

(“NKON”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนออกใหม่ของ NKON 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษทั บซัซ่ีบีส ์จ ากดั ("BZB") โดยการเข้าซื้อ 
                 หุ้นสามญัของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
                 ของบริษทัฯ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั 
                  ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
                  ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั 
                  ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ 
                  บริษทัย่อย ครัง้ท่ี 3 (SABUY-WC) 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
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วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่ 

            กรรมการ และผู้บริหาร รายท่ีได้รบัการจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน  
            หลกัทรพัยท์ัง้หมดท่ีเสนอขาย จ านวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การ 
            ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC จ านวน 40,000,000 หน่วย) ซ่ึงได้แก่  
            นายวิรชั มรกตกาล 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี 15 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุน 
                  จดทะเบียนของบริษทัฯ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 
วาระท่ี 16 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 
16.1 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 
709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงเป็นบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ได้แก่ นายอานนท์ชยั เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการ
เข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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16.2 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 
194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็น
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ได้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้า
ซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนออกใหม่ของ NKON 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรบัการเพ่ิมทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คิดเป็น 
ร้อยละ 8.32 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ  
1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศนูยบ์าท) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.5 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทั
ย่อย ครัง้ท่ี 3 (SABUY-WC) โดยไม่คิดมูลค่า (ศนูยบ์าท) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.6 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ท่ีออกให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 1 (SABUY-WA) และ 
ครัง้ท่ี 2 (SABUY-WB) และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท 
สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (SABUY-W1) 
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(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 17 พิจารณาอนุมติัการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 
                  จ านวน 3,000 ล้านบาท 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 
  วาระท่ี 18 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

(ไม่มกีารลงมตใินวาระนี้) 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่า
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอื
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งตน รวมถึงกรณีที่มกีารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้
ระบใุนหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  

 
หมายเหตุ  
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัประชุม 

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

------------------- 
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
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  วาระที.่.....................เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
-------------- 

เขยีนที.่................................................................... 
วนัที.่.............เดอืน...........................พ.ศ.................  

(1) ขา้พเจา้...........................................................................................สญัชาต.ิ........................................  
อยู่บ้านเลขที.่...................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง........................ ............................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์.......................................
ฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั………………………………………………………..
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................ ........หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................เสยีง 
ดงันี้  

หุน้สามญั.................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง  
หุน้บุรมิสทิธ.ิ.............................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง  

(2) ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 

อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์........ ............................
หรอื 

(2) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 
อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์........ ............................
หรอื 

(3) ........................................................................................................อายุ.................................ปี 
อยู่บา้นเลขที.่................................. ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................................
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวธิกีารประชุมผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้  
มอบฉนัทะบางส่วน คอื  

       หุน้สามญั……….……หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได…้……....เสยีง  
       หุน้บุรมิสทิธ…ิ………..หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได…้..……..เสยีง  

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด……………….…เสยีง 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2564  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564  
                       (ไม่มกีารลงมตใินวาระนี้) 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี ส้ินสุด 
                     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่าย 
                เงินปันผลประจ าปี 2564 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

การแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งทัง้ 3 คน  
เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง 

การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
นายศรณัย ์สุภคัศรณัย ์

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
นายวชริธร คงสุข 

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และ 
                กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทน 
                 ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2565 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ี
                จ ากดั (มหาชน) (“AIT”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 จาก 
                ผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
               (“NKON”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนออกใหม่ของ NKON 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการเข้าลงทุนในบริษทั บซัซ่ีบีส ์จ ากดั ("BZB") โดยการเข้าซื้อ 
                 หุ้นสามญัของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
                 ของบริษทัฯ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั 
                  ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
                  ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย…….เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั 
                  ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ 
                  บริษทัย่อย ครัง้ท่ี 3 (SABUY-WC) 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย…….เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
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วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่ 
   กรรมการ และผู้บริหาร รายท่ีได้รบัการจดัสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน 
   หลกัทรพัยท์ัง้หมดท่ีเสนอขาย จ านวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การ 
   ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SABUY-WC จ านวน 40,000,000 หน่วย) ซ่ึงได้แก่  
   นายวิรชั มรกตกาล 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย…….เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

วาระท่ี 15 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุน 
                  จดทะเบียนของบริษทัฯ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 16 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 

16.1 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 
709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงเป็นบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ได้แก่ นายอานนท์ชยั เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการ
เข้าซื้อหุ้นสามญัของ AIT และ AIT-W2 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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16.2 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 
194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็น
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ได้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้า
ซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนออกใหม่ของ NKON 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรบัการเพ่ิมทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คิดเป็น 
ร้อยละ 8.32 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษทัฯ) มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ครัง้ท่ี 2 (SABUY-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศนูยบ์าท) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.5 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทั
ย่อย ครัง้ท่ี 3 (SABUY-WC) โดยไม่คิดมูลค่า (ศนูยบ์าท) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

16.6 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ท่ีออกให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ครัง้ท่ี 1 (SABUY-WA) และ 
ครัง้ท่ี 2 (SABUY-WB) และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท 
สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (SABUY-W1) 
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(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี 17 พิจารณาอนุมติัการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 
                  จ านวน 3,000 ล้านบาท 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…….เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย…….เสยีง  งดออกเสยีง…….เสยีง  
 
วาระท่ี 18 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

                              (ไม่มกีารลงมตใินวาระนี้) 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่า
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผู้ถอืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอื
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งตน รวมถึงกรณีที่มกีารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้
ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 

ลงชื่อ ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  
 
ลงชื่อ ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ  
        (..........................................................)  

หมายเหตุ   
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian)  

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัประชุม 

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก หอ้งประชุมชัน้ 2 ส านักงานของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่230 ถนนบางขุนเทยีน - ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

------------------- 
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง   
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
 

 วาระที.่.....................เรื่อง...........................................................................  
(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
  



 

2  

  วาระที.่.....................เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง  
ชื่อกรรมการ ........................................................................................  

เหน็ดว้ย…………เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย……….เสยีง  งดออกเสยีง………เสยีง   
 


