สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform
เขียนที่.....................................................................
Written at........................................................................
วันที่ ..........................เดือน.............................พ.ศ.................
Date
Month
Year
ข้าพเจ้า..........................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง...............................................
I/We,
Identification Card/Passport number
สัญชาติ..................อยู่บ้านเลขที่.................ถนน........................................ตาบล/แขวง.........................
Nationality
Residing at No.
Road
Subdistrict
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์................................
District
Province
Postal Code
อีเมล์.........................................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................
E-mail
Mobile Phone
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม..................................หุ้น
As a shareholder of Raimon Land Public Company Limited, holding a total number of....................................shares.
ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา
14.00 น. ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) กรุณ าส่ ง weblink ส าหรับ เข้ าร่วมประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) ชื่ อ ผู้ ใช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า
อีเมล................................................................................
I hereby confirm to attend the meeting and cast the votes in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
on Friday April 30, 2021 at 2.00 p.m. through Electronic Media (E-AGM) and would like to request the Company to
send a weblink for attending the E-AGM, Username, and Password to my email as follows.
Email ______________________________________________

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์โดย ส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล ir@raimonland.com ภายใน
วันที่ 27 เมษายน 2564
Register via sending this form to the Company or scanning or taking photos and send them to Email:
ir@raimonland.com within April 27, 2021
ลงชื่อ/Signed..................................................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(………………………………………………………)

หมายเหตุ : บริษั ท ขอให้ ผู้ ถื อ หุ้ น หรือ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะส่ งแบบฟอร์ม ลงทะเบี ย นส าหรับ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท
ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
-

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address: ที่ ir@raimonland.com หรือ

-

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจัดส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่
19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
แบบฟอร์มส่งคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ................
ข้าพเจ้า..................................................................................สัญชาติ.....................................
อยู่บ้านเลขที่......................... ถนน...........................................ตาบล/แขวง..............................................
อาเภอ/เขต........................................ จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...............................
Email.................................................................... โทรศัพท์... ....................................................................เลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้น.......................................................................................... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไรมอน แลนด์
จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม........................................................................................หุ้ น
ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).............................................................................................................
........................................................................................................................................... ข้ าพเจ้ามีค วามประสงค์ ที่ จ ะส่ ง ค าถาม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................ผู้ถือหุ้น
(....................................................................................................)
หมายเหตุ:
กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายในวันที่
27 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้
-

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address: ที่ ir@raimonland.com หรือ

-

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจัดส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

