
 

1 

 

 

ข้อปฏิบติัส ำหรบักำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์เอกสำรและหลกัฐำนท่ีผู้เข้ำร่วมประชมุต้องแสดง
ก่อนเข้ำร่วมประชมุ วิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอรม์กำรลงทะเบยีนเข้ำ

ร่วมประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 4/2565 ผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พงึปฏบิตัสิาหรบัการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัจดทะเบยีน ลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนถอืเป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ีซึ่งจะ
เป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายและเพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจด
ทะเบยีนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั
ฯ”) จงึเหน็ควรก าหนดขัน้ตอนการประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ การตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอื
ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุม หลกัเกณฑ์การออกคะแนนเสยีง วธิกีารลงคะแนนเสยีง และการส่งค าถามค าตอบ
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัติ่อไป  

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่4/2565 ของบรษิทัฯ เป็นการจดัประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic 
Meeting) ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงค์จะเขา้ร่วมประชุม หรอืมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุม ใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ความ
ประสงค์ตามแบบฟอร์มลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่4/2565 พรอ้มเอกสารยนืยนัตวัตนตามทีร่ะบุไวใ้น
ข้อ 1. มายงับริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2566 และเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุด
ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 4/2565 ที่ก าหนดไว้เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 
(Record Date) ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จะส่งลงิค ์(Link) ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม
และคู่มอืการใชง้านระบบการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ไปยงัอเีมล (E-mail) ทีไ่ด้
แจง้บรษิทัฯ โดยจะส่ง Link ดงักล่าว ล่วงหน้า 2 วนัก่อนวนัประชุม 

1. กำรแจ้งควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมประชมุผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจง้ความประสงค์ที่จะเขา้ร่วมประชุม ได้  2 วธิ ี
ดงัต่อไปนี้ 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุ ดว้ยวธิส่ีงขอ้มลูทางอเีมล (E-mail) หรอืไปรษณีย ์

2. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุ ดว้ยวธิส่ีงขอ้มลูทางเวบ็ไซต ์หรอื QR Code  

กรณีผู้ถือหุ้นต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมประชุมผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ด้วยวิธีกำร
ส่งข้อมูลทำงอีเมล (E-mail) หรือไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่4/2565 ตามตวัอย่างทีร่ะบุไวท้า้ยเอกสาร
ฉบบันี้โดยขอใหท้่านระบุอเีมล (E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีนเข้า
ร่วมประชุม  
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2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชมุ  

2.1 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่นบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัร
ประจ าตวัราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล ขอใหผู้้
ถอืหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

o หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง
ลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้รบัมอบฉันทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตัว
ขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล 

• กรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ประสงค์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
(Electronic Meeting) 

o ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ทีม่อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุและลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุมแทน ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

o หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง
ลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ทีม่อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุและลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ 

กรณีทีเ่อกสารหรอืหลกัฐานทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ ผูถ้อืหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารค า
แปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถ้อืหุน้ หรอืโดยผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติ
บุคคล) 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสต์ามแบบฟอร์มลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ฯ และหลกัฐานยนืยนัตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจดัส่งมาใหบ้รษิทัฯ ตามรูปแบบทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้
อย่างใดอย่างหนึ่ง ภำยในวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ ์ 2566 

• อเีมล (E-mail Address): company.secretary@sabuytech.com 

• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที ่

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมประชุมผ่ำนระบบอิเลก็ทรนิกส ์(Electronic Meeting) โดยช่องทำง
เวบ็ไซต์ หรือ QR Code 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเขา้ไปที ่

Scan QR Code เขา้ไปที ่Link 
 

   

 
https://app.inventech.co.th/SABUY153810R/#/homepage  

https://app.inventech.co.th/SABUY153810R/#/homepage
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     และด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 

1.1 เลอืกประเภทในการยื่นแบบค ารอ้ง 

1.2 กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง 

1.3  เพื่อยอมรบัเงือ่นไขและตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม 

1.4 กดปุ่ ม “ส่งแบบค ารอ้ง / Request” 

1.5 รออเีมลจากเจา้หน้าทีแ่จง้รายละเอยีดขอ้มลูการประชุมและ Username & Password 

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมกา รบริษัทฯ ผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบลงทะเบยีนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดใหด้ าเนินการตัง้แต่วนัที ่9 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 08:30 น. โดย
ระบบจะปิดการลงทะเบยีนวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2566 จนกว่าจะปิดการประชุม 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2566 เวลา 13:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชัว่โมง) โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ทีไ่ดร้บัและปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้านในระบบ 

หมายเหตุ : ระบบรบัแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม จะเปิดให้ด าเนินการตัง้แต่วนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2566 ถึงวนัที่ 16 
กุมภาพนัธ ์2566  (ระบบไม่เปิดรบัขอ้มลูในวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุดราชการ)  

กรณีทีเ่อกสารหรอืหลกัฐานทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ ผูถ้อืหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารค า
แปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถ้อืหุน้ หรอืโดยผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติ
บุคคล)   

2. กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

1. เมื่อผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีแ่จง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะไดร้บั
อเีมล (E-mail) จากทางผูใ้หบ้รกิารจดัประชุม ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มอืการเขา้ใชง้านระบบ 
ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศกึษาคู่มอืวธิกีารใชง้านระบการประชุม Electronic Meeting โดยละเอยีด กรณีทีย่งัไม่ไดร้บั
อเีมล (E-mail) ดงักล่าวภำยในวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ ์ 2566ใหต้ดิต่อบรษิทัฯ โดยทนัท ี

2. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 120 นาท ีก่อนเริม่การประชุม อย่างไรกต็ามการถ่ายทอดสดจะเริม่เมื่อถงึเวลา
ประชุมเท่านัน้  

3. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และเลขทีบ่ตัรประชาชนของผูถ้อืหุน้ 

4. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงด
ออกเสยีง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีทีไ่ม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถอืว่าท่านลงคะแนนเสยีงเป็นเหน็ดว้ย
โดยทนัท ี(ใชว้ธิกีารนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเหน็ดว้ย) 

5. กรณีที่ผู้เขา้ร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ Electronic Meeting ท่านสามารถติดต่อ Inventech Call Center 
ตามเบอรโ์ทรศพัท ์02-931-9139  
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3. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ดว้ยตนเอง หรอืไม่ประสงคม์อบฉนัทะใหผู้ร้บั
มอบฉันทะท่านอื่นเขา้ร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ผูถ้อืหุน้สามารถจะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอสิระของบรษิทัฯ 
เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนได้ โดยผู้ถือหุ้นส่งหนังสอืมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 7) โดยระบุผู้รบัมอบฉันทะเป็น
กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมรีายชื่อและรายละเอยีดขอ้มูลโดยสงัเขปของกรรมการอสิระ (ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 8) พร้อม
เอกสารประกอบ ใหบ้รษิทัฯ ตามรปูแบบทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ภำยในวนัท่ี วนัท่ี 15 กมุภำพนัธ ์ 2566 

• อเีมล (Email Address): company.secretary@sabuytech.com 

• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที ่
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

หมายเหตุ : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ระบุการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระ กรรมการอสิระจะท าการลงคะแนนเสยีงตามทีท่่านไดร้ะบุมาใน
หนังสอืมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง 
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสยีงของ 
Custodian) 
 
4. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝำกและดูแล
หุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี้  

1. เอกสารของคสัโตเดยีน (Custodian) 

• หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. (ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 7) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน ลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและ
ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

• หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของคสัโตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลของคสัโตเดยีน (Custodian) หรอืผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทบัตราส าคญัของ
นิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

• หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูก้ระท าการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. เอกสารจากผูถ้อืหุน้ 
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• หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 

3. เอกสารจากผูร้บัมอบฉนัทะ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. จดัส่งขอ้มลูตามรปูแบบทีร่ะบุไวด้า้นล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• อเีมล (Email Address): company.secretary@sabuytech.com 

• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที ่
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 
 

หมายเหตุ : หาก Custodian ใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. Custodian สามารถบนัทกึขอ้มูลการออกเสยีงตามหนังสอืมอบ
ฉันทะ แบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของบรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (แห่งประเทศไทย) จ ากดั (TSD) โดยสามารถ
บนัทกึขอ้มลูล่วงหน้าถงึเวลา 17.00 น. ภายในวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์ 2566 

5. กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเก่ียวข้องกบัธรุกิจ อตุสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษทัฯ หรือเก่ียวข้องกบัวำระ
ใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุมผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิสก ์(Electronic Meeting)  

กรณีท่านผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรอืค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วธิ ีดงัต่อไปนี้ 

1. ส่งค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้ำใหบ้รษิทัฯ ก่อนวนัประชุม ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

• อเีมล (Email Address): company.secretary@sabuytech.com 

• ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนมาที ่
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า  
เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

• เลขานุการบรษิทั เบอรต์ดิต่อ 02-009-0577 กด 2  

2. ส่งค าแนะน าหรอืค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผู้ที่เขา้ร่วมประชุม Electronic Meeting โดยผู้เขา้ร่วมประชุม
จะต้องระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนทีจ่ะมกีารส่ง
ค าแนะน าหรอืค าถามทุกครัง้ บรษิทัฯ เปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดงันี้ 

• ผ่านระบบ Inventech Connect มขี ัน้ตอนดงันี้ 
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1. กดเมนู “การส่งค าถาม” หรอืสญัลกัษณ์ 

2. การพมิพค์ าถาม 
เลอืกวาระทีต่อ้งการสอบถามค าถาม 
พมิพค์ าถามแลว้ กดปุ่ ม “ส่งค าถาม”  
หรอื  

3. การส่งขอ้ความเสยีง 
เลอืกวาระทีต่อ้งการสอบถามค าถาม 
กดปุ่ ม “ไมโครโฟน” หรอืสญัลกัษณ์ 
จากนัน้ท าการพดูค าถามทีต่อ้งการถาม 
เมื่อตอ้งการหยุด อดัเสยีงใหก้ดทีส่ญัลกัษณ์การบนัทกึเสยีง 
กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” หรอืสญัลกัษณ์ 
 

หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอนิเทอร์เน็ตที่
รองรบัของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถงึอุปกรณ์ และ/หรอื โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใชอุ้ปกรณ์ และ/หรอืโปรแกรม
ดงัต่อไปนี้ในการใชง้านระบบ 

 1. ความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า 
     - High Definition Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่2.5 Mbps (ความเรว็อนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า) 
     - High Quality Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่0.5 Mbps 

 2. อุปกรณ์ทีส่ามารถใชง้านได ้
     - โทรศพัทเ์คลื่อนที/่อุปกรณ์แทป็เลต็ ระบบปฎบิตักิาร iOS หรอื Android 
     - เครื่องคอมพวิเตอร/์เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค ระบบปฏบิตักิาร Windows หรอื Mac 

 3. อนิเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรอื Chrome (เบราว์เซอร์ทีแ่นะน า) หรอื Safari โดยระบบไม่รองรบั Internet 
Explorer 

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการประชุมสามารถตดิต่อเจา้หน้าที ่ดงันี้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยนืยนัตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) 
ตดิต่อเลขานุการบรษิทัเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ตามช่องทางการตดิต่อบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสยีงผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) กรณีที่
ยนืยนัตวัตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ตดิต่อบรษิทั โอเจ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามเบอร์โทรศพัทท์ี่
ระบุไวใ้น E-mail ทีจ่ดัส่งคู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 
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6. หลกัเกณฑก์ำรลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวธิแีจง้ความจ านงผ่านระบบออนไลน์ โดยใหนั้บ
หนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 
หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคสัโตเดียน 
(Custodian) 

(2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่้มอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ
เท่านัน้ การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหถ้ือว่า การลงคะแนน
เสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(3) หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุ
ไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใด นอกเหนือจากทีร่ะบุในหนังสือมอบฉนัทะรวมถงึกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ร ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่
เหน็สมควร 

ขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง (E-Voting) ดงันี้ 

1. กดเมนู “การลงคะแนน” หรอืสญัลกัษณ์ 
2. เลอืกวาระทีต่อ้งการลงคะแนนเสยีง 
3. กดปุ่ มลงคะแนนเสยีงตามความประสงค ์
4. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสยีงล่าสุดทีไ่ดท้ าการเลอืกลงคะแนน 

หากตอ้งการยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด กรุณากดปุ่ ม            (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนน
ล่าสุดของท่านจะเท่ากบัการไม่ออกเสยีงลงคะแนน หรอืผลคะแนนของท่านจะถูกน าไปรวมกบัคะแนนเสยีงที่การประชุม
ก าหนด) โดยท่านสามารถแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนนไดจ้นกว่าระบบจะปิดรบัผลคะแนน 

7. วิธีปฏิบติัในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 

ประธานทีป่ระชุม หรอืผูด้ าเนินการประชุมจะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบโดยมแีนวทางดงันี้ 

(1) ประธานทีป่ระชุม หรอืผูด้ าเนินการประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดย
จะมกีารสอบถามความเหน็จากทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใด เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

(2) เมื่อประธานทีป่ระชุม หรอืผูด้ าเนินการประชุมสอบถามความเหน็ตามขอ้ (1) ใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะ
ลงคะแนนเสยีงผ่านระบบออนไลน์ โดยใหม้คีวามเหน็เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ และใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ประมวลผล
และตรวจนับคะแนน 

8. มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
▪ กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชุม 
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▪ กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบัก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดงักล่าว 

(1) หากคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะใดมส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรื่องนัน้ และ
ประธานในทีป่ระชุมอาจจะเชญิใหผู้ถ้ือหุน้ หรอืผู้รบัมอบฉันทะนัน้ ออกนอกที่ประชุมชัว่คราวได้ เว้นแต่เป็นการออกเสยีง
ลงคะแนนเพื่อการเลอืกตัง้กรรมการ 

9. กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 

ประธานทีป่ระชุม หรอืผูด้ าเนินการประชุมจะชีแ้จงวธิกีารนับคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชมุทราบก่อนเริม่วาระประชุม โดย
บรษิทัฯ จะนับคะแนนเสยีงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงได้
ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ และจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชุม 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้ือว่าหุ้นหน่ึงมหีน่ึงเสยีง และผูถ้ือหุน้คนใดมส่ีวนไดส่้วนเสยี
เป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

(2) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(3) การนับคะแนน จะนับเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงเท่านัน้ จากนัน้จะน า
คะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม คะแนนเสยีงส่วนทีเ่หลอืถอืว่าเป็นคะแนน
เสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ 

(4) เมื่อเสรจ็สิน้การประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลใหท้ีป่ระชุมรบัทราบทนัททีีท่ าการรวบรวมคะแนนเสรจ็ 
โดยแบ่งเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี (ถา้ม)ี โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละของผูถ้อืหุน้ตามมติ
ทีต่อ้งใช ้

 

*** กำรประชมุ Electronic Meeting น้ีจะเป็นกำรประชุมผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกสเ์ท่ำนัน้ และจะไม่มีกำรจดัสถำนท่ี
กำรประชมุในรปูแบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทำงมำท่ีบริษทัฯ*** 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 4/2565  

ผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) 

(Registration form to attend the Extraordinary General Meeting No. 4/2022   
through Electronic Meeting method) 

      วนัที…่…..เดอืน…………………….พ.ศ……………… 
      Date       Month            Year 
 

 ขา้พเจา้ (I/We)……………………………………………………สญัชาต ิ(Nationality)……………………….. 

อยู่ที ่(Reside at)…………………………………………………………………………………………………………….. 

อเีมล (E-mail)……………………………………………เบอรโ์ทรศพัท ์(Phone number)……………………………….. 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) โดยถอืหุน้สามญั 
as a shareholder of Sabuy Technology Public Company Limited (the “Company”) holding 

จ านวนทัง้สิน้รวม (a total number of) ………………………………………….หุน้ (shares) 

 ขา้พเจ้าประสงค์เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 4/2565 ผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ในวนัพฤหสับด ีที ่16 กุมภาพนัธ ์2566 เวลา 15.00 น. โดย 
 I hereby wish to attend the meeting and cast the votes in the Extraordinary General Meeting No. 4 /2022 
through Electronic Meeting method on Thursday, February 16, 2023 at 3.00 p.m. by: 

  เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง (Attending this meeting on my own behalf) หรอื/or 

  มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว (Proxy holder to Mr./Mrs./Miss) …………………................................ 
หมายเลขบัตรประชาชน  (Identification number) ……………………………………………………………………………. 
อเีมล (E-mail)…………………………………………เบอรโ์ทรศพัท ์(Phone number)………………..………………….. 
มาเขา้ร่วมประชุมแทนขา้พเจา้ในครัง้นี้ (to attend this meeting on my/our behalf) 

กรุณาส่งลงิคส์ าหรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) และคู่มอืการใชง้านระบบมาที ่(Please 
kindly send a link for attending the Electronic Meeting and the Electronic Meeting Manual to this E-mail) 

อเีมล (E-mail)……………………………………………………………………………………………………………… 

 ลงชื่อ/Signed…………………………….…………ผูถ้อืหุน้/shareholder/Grantor 
                                                       (…………………………………………………..) 
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หมำยเหตุ (Remark):  

1. กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โปรดด าเนินการจดัส่งแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ ครัง้ที ่4/2565 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ฉบบันี้ทีก่รอกเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มเอกสารหลกัฐานยนืยนั
ตนรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย 6 นี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ ให้แก่บรษิทัฯ 
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจัดส่งมาที่อีเมล company.secretary@sabuytech.com  หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนมาที ่“เลขานุการบรษิทั” บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวง
แสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

1. In the case that the shareholder wishes to attend this meeting on your own behalf, please kindly send this 
registration form to attend the Extraordinary General Meeting No. 4/2022 through Electronic Meeting method which 
is completely filled in and attached all identification documents according to Attachment 6, for inspection in attending 
this meeting to the Company within February 15, 2023 via E-mail company.secretary@sabuytech.com or by post to 
“Company Secretary” Sabuy Technology Public Company Limited 230  Bang Khun Thian-Chai Thale Road, Samae 
Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District, Bangkok 10150” 

2. กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม โปรดส่งจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อื
หุน้ ครัง้ที ่4/2565 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Meeting) ฉบบันี้ทีก่รอกเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มเอกสารหลกัฐานยนืยนั
ตนรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย 6 นี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้  ให้แก่บรษิัทฯ 
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจัดส่งมาที่อีเมล company.secretary@sabuytech.com หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนมาที ่“เลขานุการบรษิทั” บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวง
แสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150”  

2. In the case that the shareholder wishes to appoint proxy to attend this meeting, please kindly send this registration 
form to attend the Extraordinary General Meeting No. 4/2022 through Electronic Meeting method which is completely 
filled in and attached all identification documents according to Attachment 6, for inspection in attending this meeting 
to the Company within February 15, 2023 via E-mail company.secretary@sabuytech.com or by post to “Company 
Secretary” Sabuy Technology Public Company Limited 2 3 0  Bang Khun Thian-Chai Thale Road, Samae Dam 
Subdistrict, Bang Khun Thian District, Bangkok 10150”  

3. เมื่อท่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัการยนืยนัตนแลว้ ผูถ้ือหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะไดร้บัลิง้ค์การเขา้ร่วมประชุม และคู่มอืการใช้
งานระบบตามอเีมลทีไ่ดร้ะบุไว ้

3. When the shareholder verification is confirmed, the link to attend the Electronic Meeting and the Electronic Meeting 
manual will be sent to the shareholder and/or the proxy via the E-mail provided. 

4. กรณีผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ไดด้ว้ยตนเอง หรอืไม่ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น
เข้าร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ 

mailto:company.secretary@sabuytech.com
mailto:IR@sabuytech.com
mailto:company.secretary@sabuytech.com
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รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย 8 เขา้ร่วมประชุมได้ โปรดจดัส่งหนังสอืมอบฉันทะ ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 7 และเอกสาร
หลกัฐานยนืยนัตนรายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย 6 นี้ ใหแ้ก่บรษิทัฯ ภายในวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2566 โดยจดัส่งมา
ที่อีเมล์ company.secretary@sabuytech.com  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท สบาย 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) เลขที ่230 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150” 
โดยผูถ้อืหุน้ไม่จ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่4/2565 ฉบบันี้แต่อย่าง
ใด 

4. In the case that the shareholder cannot attend the Electronic Meeting on your own behalf or does not wish to 
appoint the proxy to attend the Electronic Meeting, the shareholder can appoint one of the Independent Director of 
the Company as shown in Attachment 8 to attend the meeting, by submitting the Proxy Form Attachment 7 and 
attached all identification documents according to Attachment 6 to the Company within February 15, 2023. The 
shareholder is not required to fill in this registration form to attend the Extraordinary General Meeting No. 4/2022. 

5. ขอ้มลูส่วนบุคคล 
 Personal data 
5.1 บรษิทัจะมกีารเกบ็รวบรวม ใช ้และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถ้ือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะเพื่อการตรวจสอบสทิธ ิ
การยนืยนัตวัตน การเขา้ร่วมการประชุม การออกเสยีงลงคะแนน และการจดัท ารายงานการประชุม รวมถงึเกบ็รวบรวม ใช ้
เผยแพร่และบนัทกึภาพและ/หรอืเสยีงของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อประโยชน์ในการประชุมดงักล่าวดว้ย โดย ผูถ้อืหุน้
และผูร้บัมอบฉันทะสามารถอ่านเพิม่เตมิเพื่อเขา้ใจถงึวธิกีารทีบ่รษิทัเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและสทิธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
https://sabuytech.com/privacy-policy/ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดม้กีารใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น 
ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมหีน้าทีแ่จง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบถงึรายละเอยีดการเกบ็รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคลและสทิธติามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัดงักล่าวดว้ย  

The Company will collect, use and process personal data of shareholders and proxies in support of rights and identity 
verification, meeting attendance, voting, and meeting minutes preparation. The Company will also collect, use, 
distribute and create video and audio records of shareholders and proxies for the benefit of the meeting. Shareholders 
and proxies may further study the Privacy Policy Notice on the Company’s website https://sabuytech.com/privacy-
policy/ to understand how the Company collects, uses and discloses personal data and the data owner’s legitimate 
rights under the Personal Data Protection Law. Shareholders and proxies who have provided personal data of third 
parties shall be accountable for notifying such third parties the details about the collection, use and disclosure of 
personal data and rights according to the Privacy Policy Notice. 

5.2 บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดทัง้นี้ไม่เกนิ 10 ปี และบรษิทัจะลบ/ท าลายขอ้มลูส่วน
บุคคลเมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าว 

mailto:company.secretary@sabuytech.com
https://sabuytech.com/privacy-policy/
https://sabuytech.com/privacy-policy/
https://sabuytech.com/privacy-policy/
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Personal data will be retained by the Company according to the data retention period prescribed by laws but no 
longer than 10 years. Such personal data will be erased/destroyed upon the end of the data retention period. 

6. ขอ้ก าหนดอื่น ๆ 
Other terms and conditions 
6.1 เน้ือหา ภาพ และเสยีงในการประชุมถอืเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาแต่เพยีงผูเ้ดยีวของบรษิทั โดยบรษิทัไม่อนุญาตใหท้ าการ
บนัทกึ คดัย่อ คดัลอก ใช ้รวมถงึเผยแพร่เน้ือหา ภาพ และ/หรอืเสยีงในการประชุมไม่วา่ดว้ยวธิกีารใด ๆ ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวน
สทิธใินการด าเนินการตามกฎหมายกบัผูท้ีก่ระท าการดงักล่าว 

Contents, including video and audio records, of this meeting are intellectual property of the Company as the sole 
owner. Recording, extraction, copying, use, and distribution of contents, including video and/or audio records, of the 
meeting by any means are strictly prohibited, and the Company reserves the right to take legal actions against any 
breaches of such prohibitions.  

6.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะใชง้านระบบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ไม่ว่าดว้ย
ประการใด ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดฉบบันี้ หรอืหลกัเกณฑ์อื่นใดทีบ่รษิทัก าหนดส าหรบัการประชุม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้
บรษิทัไดร้บัความเสยีหายไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ ผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งรบัผดิชดใชค้่าเสยีหายและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
ทีเ่กดิจากการฟ้องรอ้งด าเนินคดโีดยบุคคลภายนอกใด ๆ รวมถงึการฟ้องรอ้งด าเนินคดโีดยบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะ 
หรอืผูด้ าเนินการดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัทัง้จ านวน 

In the event that shareholders/proxies use any systems related to the meeting via Inventech Connect in any manners 
which violate the terms and conditions stated herein or any other stipulations of the Company for this meeting and 
therefore potentially cause damages or losses to the Company in any manners whatsoever, such 
shareholders/proxies shall be liable for fully compensating the Company for all costs and expenses arising from 
litigation initiated by any third parties and litigation initiated by the Company against them or violators. 

6.3 บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่อนุญาตใหผู้ถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะซึ่งไม่ยนิยอมปฏบิตัติามขอ้ก าหนดฉบบันี้เขา้ร่วม
การประชุม และสงวนสิทธิในการระงบัการเข้าร่วมการประชุมหากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ร ับมอบฉันทะไม่ด าเนินการตาม
ขอ้ก าหนดฉบบันี้ หรอืตามค าวนิิจฉยัของประธานในทีป่ระชุม  

The Company reserves the rights to deny access to this meeting by shareholders/proxies who do not agree to 
comply with the terms and conditions stated herein and to terminate access to this meeting by shareholders/proxies 
who do not follow the terms and conditions stated herein or the decisions of the chairman of the meeting. 

6.4 ผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะรบัทราบว่าคุณภาพของเสยีงและภาพของการประชุมขึน้อยู่กบัเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต ( Internet) 
การเชื่อมต่อและรบัขอ้มลู รวมถงึอุปกรณ์ของผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้ หากผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมอนัเนื่องมาจากเหตุใด ๆ ซึง่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทั ผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะไมเ่รยีกรอ้งหรอืด าเนินการ
ใด ๆ เพื่อใหบ้รษิทัรบัผดิชอบ 
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Shareholders/proxies acknowledge that the audio and video quality of the meeting will vary with the internet network, 
data transmission and connectivity, and devices of shareholders/proxies. Shareholders/proxies agree that if they 
cannot attend the meeting due to any reasons that are beyond the Company’s control, they will not make any claims 
nor take any actions to impose responsibilities on the Company. 

 

 

 

 

 


