ที่ ComSec. 8/2564
วันที่ 21 เมษายน 2564
เรื่อง

แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อปฏิบัติสาหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
3. แบบฟอร์มส่งคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารรัจนาการ
ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่สาคัญตามรายละเอียดใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (“โรค COVID-19”) เป็นวงกว้าง และมีแนวโน้มว่าที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตระหนัก
และห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ด้วยเหตุดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (ซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ประชุม
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ให้มีอานาจในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ระเบียบวาระ วัน เวลา และรูปแบบการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมาย โดยคานึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อผู้ถือ
หุ้นเป็นสาคัญ) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงเห็นสมควรขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการ
ของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกาหนดให้วันและเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ของบริษัท
เป็น วัน และเวลาเดิม คือ วันศุก ร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. และมีระเบีย บวาระการประชุมและวันก าหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้ น
(Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2564 ตามเดิม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ทีไ่ ด้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น
บริษัทจะเริ่มดาเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเวลา 14.00 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท

ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 แล้ว ลิ้งค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานใน
ระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่ อนวันประชุมสามั ญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งที่บริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้
ข้อปฏิบัติสาหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ทั้งนี้ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคาถามหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่ งคาถามล่วงหน้ามายังบริษัท ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสถาพร อมรวรพักตร์)
กรรมการและเลขานุการบริษัท

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
ข้อปฏิบตั สิ าหรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
1. กรณีผถู้ อื หุน้ มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM
1.1. โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผู้ ถือ หุ้ นผ่านสื่ ออิ เล็ก ทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สาหรับใช้ใน
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาเนาเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้
(ก) สาหรับ ผู้ถือ หุ้นที่เป็นบุค คลธรรมดา – สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนา
เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) สาหรับ ผู้ถือ หุ้นที่เป็นนิติบุค คล – หนังสือมอบอานาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อครบถ้วน พร้อม
เอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่างนี้
ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตน
ดังกล่าว ข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้
-

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

1.2. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดาเนินการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม
ข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามั ญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อ
ยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กาหนด
weblink เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉั น ทะได้ ลงทะเบี ยนไว้ กั บ บริ ษั ท เพื่ อใช้ ใ น การเข้ า ร่ ว ม ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นผ่ าน สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์
(E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น ขอให้
ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน
ทั้งนี้ การใช้ โปรแกรมลงทะเบี ย น และนั บ คะแนนของบริษั ท สามารถใช้ ได้ กั บ คอมพิ วเตอร์ โน้ต บุ๊ค แท็ ป เล็ ต หรือ
โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบ
รองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ

กรณี มี ข้ อ สอบถามเกี่ ย วกั บ การแจ้ ง ความประสงค์ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด ต่ อ บริ ษั ท โอเจ
อิ น เต อ ร์ เน ชั่ น แ น ล จ า กั ด โท ร ศั พ ท์ 097-087-2591, 097-237-0094, 099-220-5685 ห รื อ โด ย อี เม ล
OJ@ojconsultinggroup.com
1.3. ส าหรั บ วิ ธี ก ารลงคะแนนระหว่ า งการประชุ ม E-AGM ท่ า นสามารถลงคะแนนในแต่ ล ะวาระได้ โ ดยลงคะแนน
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่าน
เป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
1.4. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม
กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะ
ระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่ ง weblink เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล
และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ ให้ท่าน
2. กรณีผถู้ อื หุน้ มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุม E-AGM
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท
ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ชือ่ -นามสกุล

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

ตาแหน่ง

อายุ

- รองประธาน
กรรมการ
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- กรรมการอิสระ
- ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

ทีอ่ ยู่

เลขที่ 41 ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170

วาระทีม่ สี ว่ น
ได้เสีย
(พิเศษ)
ไม่มี

ชือ่ -นามสกุล

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

ตาแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
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ทีอ่ ยู่

วาระทีม่ สี ว่ น
ได้เสีย
(พิเศษ)

220/202 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์
ตาบลบางเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10270

ไม่มี

ทั้ ง นี้ ขอให้ ผู้ ถื อ หุ้ น กรอกข้ อ ความและลงลายมื อ ชื่ อ ในหนั งสื อ มอบฉั น ทะที่ บ ริษั ท ได้ จั ด ส่ งให้ แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น หรือ สามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.raimonland.com และส่งหนังสือมอบฉันทะและสาเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
(ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้
-

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

-

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

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
1.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.

ส าเนาบั ต รประจาตั ว ของผู้ ถื อ หุ้ น (ได้ แก่ บั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรือ บั ต รข้ าราชการ หรือ บั ต รพนั ก งานรัฐ วิ ส าหกิ จ )
ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

3.

สาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับมอบฉันทะ (ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบ
ฉันทะ

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
1.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.

สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

3.

สาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับมอบฉันทะ (ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบ
ฉันทะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.

สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบีย นนิติบุคคลซึ่ งออกให้ ไม่เกิ น 30 วันก่อ นวันประชุมผู้ถื อหุ้ น โดยกรมพั ฒ นาธุ รกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

3.

สาเนาบัตรประจาตัว (ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนัก งานรัฐวิสาหกิจ) หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อานาจ (ที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ)

4.

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ) หรือสาเนา
หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ น ชาวต่ า งประเทศ) ของผู้ รั บ มอบฉั น ทะ ที่ ยั ง ไม่ ห มดอายุ พร้ อ มรั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดย
ผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศนั้น ๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจ
กระทาการแทน และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
3. สาเนาบัตรประจาตัว (ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัต รพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอานาจกระทาการแทน (ที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจกระทาการแทนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
4. สาเนาบัตรประจาตั วประชาชน ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
(โปรดดูหมายเหตุตามด้านล่างเพิ่มเติม)

หมายเหตุ:
1.

ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง

2.

หากเป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นในต่ างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิคซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น

3.

ในกรณีที่เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคาแปล

กรณี มอบฉั น ทะของผู้ ถื อ หุ้ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ ง ให้ คั ส โต เดี ย น ( Custodian) ในประเทศไทยเป็ น ผู้ รั บ ฝ ากและ
ดูแลหุ้น
1. เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1.1

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ

1.2

หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

1.3

ส าเนาหนั งสื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลของคั ส โตเดี ย น (Custodian) พร้อ มรับ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดย
ผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) (ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ในฐานะผู้มอบฉันทะ)

1.4

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง

2. เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
2.1. หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2.2. เอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่
-

กรณีบุคคลธรรมดา: โปรดพิจารณารายการเอกสารที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย” หรือ “ผู้ถือหุ้น
ชาวต่างประเทศ” ตามรายละเอียดด้านบนนี้ แล้วแต่กรณี

-

กรณีนิติบุคคล: โปรดพิจารณารายการเอกสารที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย” หรือ “นิติ
บุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ” ตามรายละเอียดด้านบนนี้ แล้วแต่กรณี

3. ช่องทางสาหรับผูถ้ อื หุน้ ในการส่งคาแนะนาหรือคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั และวาระการประชุม E-AGM มีดงั นี้
3.1.

3.2.

ระหว่ า งการประชุ ม E-AGM ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม สามารถส่ ง ค าแนะน าหรื อ ค าถามได้ ผ่ า นระบบการประชุ ม
E-AGM โดยผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม จะต้ อ งระบุ ชื่ อ และนามสกุ ล พร้ อ มแจ้ ง ว่ า เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม เอง หรื อ
เป็นผู้ รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีก ารส่งคาแนะนาหรือคาถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่ องทางในการส่งคาแนะนาและคาถาม
ระหว่างประชุม ดังนี้
-

ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

-

ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจาก
ที่เจ้าหน้าที่ ควบคุ มระบบส่ งค าเชิ ญ ให้ ท่ านสนทนาได้ และกรุณ าปิ ด ไมค์ โครโฟนหลั งจากที่ส นทนาเสร็จ ทุ ก ครั้ง
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาแนะนาหรือคาถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคาถามล่วงหน้า สาหรับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัท ภายใน ภายในวันที่
27 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี้
-

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

-

ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น โดยจัด ส่ งมาที่ ฝ่ ายเลขานุ ก ารบริษั ท บริษั ท ไรมอน แลนด์ จากั ด (มหาชน) เลขที่ 3
อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

