่ มาด้วย 6
ิ สง
สงที
Enclosure No.6
อากรแสตมป์

ื มอบฉ ันทะ (แบบ ก.)
หน ังสอ
Proxy (Form A.)
เขียนที
Written at
วันที
Date

20 บาท
Revenue
Stamp
20 Baht

_________
_ เดือน __ __ พ.ศ. __ __
Month
Year

ั ชาติ / Nationality ____________________
(1) ข ้าพเจ ้า / I/We ____________________________ สญ
อยูบ
่ ้านเลขที / Address _________ ซอย / Soi __________________ ถนน / Road _____________
ตําบล/แขวง / Sub-District _____________________ อําเภอ/เขต / District ___________________
จังหวัด / Province ___________________ รหัสไปรษณีย ์ / Postal Code ________________
(2) เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษ ัท ราช กรุป
๊ จําก ัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
am/are (a) shareholder(s) of RATCH Group Public Company Limited (“The Company”)
ิ
ี งลงคะแนนได ้เท่ากับ_________ เสย
ี ง ดังนี
โดยถือหุ ้นจํานวนทังสน__________
หุ ้น และออกเสย
Holding the total number of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows.
 หุ ้นสามัญ
Ordinary share

(3)

ี งลงคะแนนได ้เท่ากับ__________ เสย
ี ง
___________หุ ้น และออกเสย
shares and having the right to vote equal to
votes

ิ ธิ
ี งลงคะแนนได ้เท่ากับ__________ เสย
ี ง
 หุ ้นบุรม
ิ สท
___________หุ ้น และออกเสย
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
ขอมอบฉั นทะให ้ / Hereby appoint
(ผู ้ถือหุ ้นสามารถแต่งตั งบุคคลเป็ นผู ้รับมอบฉั นทะได ้ 3 คน โดยผู ้รับมอบฉั นทะคนใดคนหนึงเพียงคนเดียว
เท่ านั นทีจะเป็ นผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้นในการมาเข ้าร่ วมประชุมผู ้ถือหุ ้น ทั งนี ผู ถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉั นทะ
ื
ให ้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู ้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ก็ได ้ โดยกาเครืองหมาย  ใน  หน ้าชอ
กรรมการอิสระหรือกรรมการผู ้จัดการใหญ่ทปรากฏข
ี
้างท ้ายนี / Shareholder may appoint 3 proxies
and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may
appoint Independent Director or Chief Executive Officer of the Company by indicating
 in  in front of their names listed below.)
 นายสมัคร เชาวภานันท์ / Mr. Samack Chouvaparnante
ี / Independent Director
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสยง
and Chairman of the Risk Management Committee
อายุ / Age 72 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที 11 ซอยพระรามที 2 ซอย 50 แยก 3 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Residing at 11 Soi Rama 2, Soi 50, Yaek 3, Samae Dam Sub District,
Bang Khun Thian District, Bangkok 10150

หรือ/or  นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร / Mr. Chartchai Rojanaratanangkule
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงั คม /
Independent Director, Chairman of the Audit Committee
and Corporate Governance and Social Responsibility Committee Member
อายุ / Age 65 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที 129/1 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมต
ิ รใต ้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Residing at 129/1 Soi 1, Thetsaban Nimit Tai Road, Ladyao Sub District,
Chatuchak District, Bangkok 10900
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ิ วรรโณ / Mr. Apichart Chinwanno
หรือ/or  นายอภิชาติ ชน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงั คม / Independent Director,
Chairman of the Human Resources and Remuneration Committee
and Chairman of the Corporate Governance and Social Responsibility Committee
อายุ / Age 65 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที 518 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Residing at 518 Soi Phatthanakarn 38, Suan Luang Sub District, Suan Luang District, Bangkok 10250
หรือ/or  นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ / Mr. Kijja Sripatthangkura
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ / Chief Executive Officer
อายุ / Age 61 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที 2 ซอยพึงมี 28 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Residing at 2 Soi Pungmee 28, Bangchank Sub-District, Prakhanong District, Bangkok 10260
ื / Name____________________อายุ / Age ปี / years อยูบ
หรือ/or  ชอ
่ ้านเลขที / residing at _____
ถนน / Road
ตําบล / แขวง / Sub-District ______________________
อําเภอ/เขต/District
จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย/์ Postal Code _______
ื / Name____________________อายุ / Age ปี / years อยูบ
หรือ/or  ชอ
่ ้านเลขที / residing at _____
ถนน / Road
ตําบล / แขวง / Sub-District ______________________
อําเภอ/เขต/District
จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย/์ Postal Code _______
ื / Name____________________อายุ / Age ปี / years อยูบ
หรือ/or  ชอ
่ ้านเลขที / residing at _____
ถนน / Road
ตําบล / แขวง / Sub-District ______________________
อําเภอ/เขต/District
จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย/์ Postal Code _______
ี งลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้า เพือเข ้าร่วมประชุมและออกเส ย
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจํ าปี 2564 ในวันจันทร์ท ี 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องเวิลด์บอลรูม
ั 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชน
ั เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที 999/99 ถนนพระรามที 1
ชน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด ้วย
Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2021
Shareholder’s Annual General Meeting to be held on Monday 5 April 2021 at 2.00 p.m. at World Ballroom,
Level 23, the Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World Hotel, No. 999/99 Rama 1 Road,
Phathumwan District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
กิจการใดทีผู ้รับมอบฉั นทะได ้กระทําไปในการประชุมนัน ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ
Any act (s) performed by the Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action (s) performed by
myself/ourselves in all respects.
ื / Signature ________________________ผู ้มอบฉั นทะ / Shareholder
ลงชอ
(________________________)
ื / Signature ________________________ผู ้รับมอบฉันทะ / Proxy
ลงชอ
(________________________)
ื / Signature ________________________ผู ้รับมอบฉันทะ / Proxy
ลงชอ
(________________________)
ื / Signature ________________________ผู ้รับมอบฉันทะ / Proxy
ลงชอ
(________________________)

หมายเหตุ / Remarks
ี ง
1. ผู ้ถือหุ ้นทีมอบฉั นทะจะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสย
ี งได ้
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉั นทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสย
The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at
the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู ้ถือหุ ้นจะต ้องมอบฉั นทะเท่ากับจํ านวนหุ ้นทีระบุไว ้ในข ้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉั นทะเพียงบางสว่ นน ้อยกว่า
จํานวนทีระบุไว ้ในข ้อ (2) ได ้
The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total number of shares
specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
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