แบบฟอร์ มลงทะเบียนสำหรั บกำรประชุ มผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
เขียนที่.....................................................................
วันที่ ..........................เดือน.............................พ.ศ...........................
ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง........................................................................สัญชาติ.............................
ที่อยู่ .........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
อีเมล์.....................................................................................................................โทรศัพท์มือถือ .......................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั ริ ชี่เพลซ 2002 จากัด(มหาชน) เลขทะเบียนที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ ........................................... โดยถือหุน้
จานวนทั้งสิ้นรวม......................................................หุน้
ข้า พเจ้า ขอยื น ยัน เข้า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2564 ในวัน อัง คารที่
11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดย
เข้าร่ วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองและขอให้บริ ษทั ส่งลิงค์เข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายัง Email ของ ข้าพเจ้าตามที่ระบุดา้ นบน
มอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว.................................................................... โทรศัพท์มือถือ.............................
เข้าร่ วมประชุม E-AGM แทน และขอให้บริ ษทั ส่งลิงค์เข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) มาที่
e-mail...............................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................................ผูถ้ ือหุน้
(.........................................................................)

หมายเหตุ: กรุ ณาจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตนมาที่อีเมล์ companysecretary@richy.co.th
ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ระเบียบกำรในกำรเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริ ษทั ริ ชี่เพลซ 2002 (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ิตนในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้
1. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง
โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยขอให้ท่าน
ระบุ อีเมล์ (E-Mai) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชดั เจน สาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมและ
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้ เพื่อยืนยันตัวตน โดยสแกนหรื อถ่ายรู ป ส่งมายังบริ ษทั
โดยผ่านทางอีเมล์ companysecretary@richy.co.th ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
2. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลอื่น เข้าร่ วมประชุม E-AGM
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม E-AGM ได้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียดตามสิ่ งที่
ส่งมาด้วย 4 ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564) หรื อบุคคลอื่น เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน
ได้
2.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย
ขอให้ท่านระบุอีเมล์ (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน และผูร้ ับมอบฉันทะ (บุคคลอื่น)
ให้ชดั เจน สาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
กรณี ที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ระบุเพียงชื่อ และนามสกุล ของกรรมการอิสระที่ท่านต้องการมอบ
ฉันทะให้เท่านั้น
2.2 โปรดกรอกข้อมูลในหนังสื อมอบฉันทะ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564) พร้อมลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ (กรณี บุคคลอื่น ) ให้ครบถ้วน และ
แนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะเป็ นไปตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยของหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564
โปรดส่งเอกสารตาม 2.1 และ 2.2 โดยสแกนหรื อถ่ายรู ป มายังบริ ษทั ผ่านทางอีเมล์ companysecretary@richy.co.th
ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
3. การเข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 หรื อข้อ 2 จากท่านภายในวันที่กาหนดแล้ว บริ ษทั ฯ จะดาเนินการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อยืนชันตัวตนและยืนขันสิ ทธิเข้าร่ วมประชุมฯ ตามข้อมูลสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนครายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้ว ลิ้งค์เข้าร่ วมประชุม
รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM จะถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้
ลงทะเบียนไว้กบั บริ ษทั ฯ เพื่อใช้ในการเข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริ ษทั โดย
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ 1 รายต่อ 1 อีเมล์ เท่านั้น
4. การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริ ษทั สามารถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็ปเล็ต หรื อ
โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser,Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ ว 4G หรื ออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบ
รองรับการเข้าร่ วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบ
ฉันทะ
5. สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยลงคะแนน
“เห็นด้วย” หรื อ “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” กรณี ที่ท่านไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใดๆ ระบบจะนับ
คะแนน ของท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

6. การส่งคาถามล่วงหน้าเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็ นการรักษาสิ ทธิประโยชน์อย่างเต็มที่
หากมีคาถามที่ประสงค์จะให้บริ ษทั ชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรื อข้อมูลอื่นๆ ของ
บริ ษทั สามารถส่งคาถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริ ษทั ทางอีเมล์ companysecretary@richy.co.th ภายในวันที่
5 พฤษภาคม 2564

