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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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