อากรแสตมป์

ื มอบฉ ันทะ (แบบ ค.)
หน ังสอ
Proxy (Form C.)
เขียนที
Written at
วันที
Date
(1)

20 บาท
Revenue Stamp
20 Baht

______
_ เดือน _____ พ.ศ. ______
Month
Year

ข ้าพเจ ้า / We _____________________________________________________________
สํานักงานตังอยูท
่ ี / Office Address ____________________________________

(2) ในฐานะผู ้ประกอบธุรกิจเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให ้กับ / as the Custodian for
_________________________________________________________________________
ึ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษ ัท ราช กรุป
ซงเป็
๊ 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
เท่านั นทีจะเป็ นผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้นในการมาเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น ทังนี ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉั นทะ
ื
ให ้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได ้ โดยกาเครืองหมาย  ใน  หน ้าชอกรรมการอิ
สระทีปรากฏข ้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 of the Company by indicating
 in  in front of their names listed below.)
 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 72 ถนนงามวงศว์ าน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Residing at 72 Ngam Wong Wan Road, Bangkhen Sub District,
Muang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000

ิ 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 72 ถนนงามวงศว์ าน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Residing at 72 Ngam Wong Wan Road, Bangkhen Sub District,
Muang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000
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หรือ/or  นายสมบูรณ์ หน่อแก ้ว / Mr. Somboon Nhookeaw
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ /
Independent Director and Audit Committee Member
อายุ / Age 59 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที 72 ถนนงามวงศว์ าน ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Residing at 72 Ngam Wong Wan Road, Bangkhen Sub District,
Muang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000
ื / Name____________________อายุ / Age ปี / years อยู่บ ้านเลขที / residing at _________
หรือ/or  ชอ
ถนน / Road
ตําบล / แขวง / Sub-District _________________________
อําเภอ/เขต/District
จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย/์ Postal Code ___________
ื / Name____________________อายุ / Age ปี / years อ ยู่ บ ้ า น เล ข ที / residing at _____
หรือ/or  ชอ
ถนน / Road
ตํ าบล / แขวง / Sub-District ______________________
อําเภอ/เขต/District
จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย/์ Postal Code ___________
ื / Name____________________อายุ / Age ปี / years อ ยู่ บ ้ า น เล ข ที / residing at _____
หรือ/or  ชอ
ถนน / Road
ตํ าบล / แขวง / Sub-District ______________________
อําเภอ/เขต/District
จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย/์ Postal Code ___________
ี งลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้า เพือเข ้าร่วมประชุมและออกเส ย
ในการประชุ มวิสามั ญ ผู ถ
้ ื อหุ น
้ ครั งที 1/2564 ในวั น พ ฤหั สบดี ท ี 21 ตุ ล าคม 2564 เวลา 14.00 น.
ื เล็กทรอนิกส ์ ตามพระราชกําหนดว่าด ้วยการประชุมผ่านสออิ
ื เล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2563 หรือทีพึง
ผ่านสออิ
จะเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด ้วย
Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 to be held on Thursday 21 October 2021
at 2.00 p.m. through electronic meeting according to the Emergency Decree on Electronic Meetings
B.E. 2563 or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.
ี งลงคะแนนในครังนี ดังนี
(4) ข ้าพเจ ้าขอมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเข ้าร่วมประชุมและออกเสย
We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.
ี งลงคะแนนได ้
ิ ธิออกเสย
 มอบฉั นทะตามจํานวนหุ ้นทังหมดทีถือและมีสท
authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held
 มอบฉั นทะบางสว่ น คือ / authorize in partial as follows.
ี งลงคะแนนได ้เท่ากับ ____________ เสย
ี ง
 หุ ้นสามัญ _____________ หุ ้น และออกเสย
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
ิ ธิ _________ หุ ้น และออกเสย
ี งลงคะแนนได ้เท่ากับ _________ เสย
ี ง
 หุ ้นบุรม
ิ สท
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
ิ ธิออกเสย
ี งลงคะแนนได ้ทังหมด
ี ง
รวมสท
เสย
Total voting right
votes
ี งลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครังนี ดังนี
(5) ข ้าพเจ ้าขอมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย
In this Meeting, we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.
(โปรดกาเครืองหมาย  ใน  / Please indicate  in )
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ระเบียบวาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2564 เมือวันที 5 เมษายน 2564
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the 2021 Shareholders’ Annual General
Meeting held on 5 April 2021
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
as appropriate in all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสย
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
ี ง/Votes
 เห็นด ้วย/Agree
_________ เสย
ี ง/Votes
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree _________ เสย
ี ง / Abstain _________ เสย
ี ง/Votes
 งดออกเสย
ื ้นสามัญร ้อยละ 45.515 ใน PT Paiton Energy และ Minejesa
ระเบียบวาระที 2 พิจารณาอนุมัตก
ิ ารเข ้าซอหุ
ื ้นสามัญร ้อยละ 65 ใน IPM Asia Pte. Ltd.
Capital B.V. และการเข ้าซอหุ
Agenda No. 2 To consider and approve the purchase of ordinary shares of 45.515 percent in each of
PT Paiton Energy and Minejesa Capital B.V. and purchase of ordinary shares of
65 percent in IPM Asia Pte. Ltd.
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as
he/she may deem as appropriate in all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
ี ง/Votes
 เห็นด ้วย/Agree
_________ เสย
ี ง/Votes
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree _________ เสย
ี ง / Abstain _________ เสย
ี ง/Votes
 งดออกเสย
ระเบียบวาระที 3 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ ้ามี)
Agenda No. 3 To consider other businesses (if any)
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as
he/she may deem as appropriate in all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
ี ง/Votes
 เห็นด ้วย/Agree
_________ เสย
ี ง/Votes
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree _________ เสย
ี ง / Abstain _________ เสย
ี ง/Votes
 งดออกเสย
(6) การลงคะแนนเส ีย งของผู ร้ ั บ มอบฉั น ทะในระเบี ย บวาระใดที ไม่ เ ป็ นไปตามที ระบุ ไ ว ้ในหนั ง ส ือ
ี งนันไม่ถก
ี งของผู ้ถือหุ ้น
มอบฉั นทะนี ให ้ถือว่าการลงคะแนนเสย
ู ต ้องและไม่ถอ
ื เป็ นการลงคะแนนเสย
Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this
proxy form is deemed invalid and not the shareholder’s voting.
(7) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอืนๆ (ถ ้ามี) ของผู ้รับมอบฉั นทะ / Other statements or evidences
(if any) of the Proxy

ี งลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว ้ หรือระบุไว ้
(8) ในกรณีทข
ี ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสย
ไม่ชัดเจน หรือในกรณี ท ีทีประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว ้
59

ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทมี
ี การแก ้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะ
ิ ธิพจ
มีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
In case we have not specified our voting intention in any agenda or not clearly specified
or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those
specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the
Proxy shall have the right to consider and vote on our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.
ี ง
กิจ การใดทีผู ้รับ มอบฉั น ทะได ้กระทํ าไปในการประชุม เว ้นแต่ก รณี ท ีผู ้รับ มอบฉั น ทะไม่อ อกเส ย
ื มอบฉั นทะ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ
ตามทีข ้าพเจ ้าระบุในหนังสอ
Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote (s) that is (are) not
in accordance to our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the
action (s) performed by ourselves in all respects.
ื / Signature ________________________ผู ้มอบฉั นทะ / Shareholder
ลงชอ
(________________________)
ื / Signature ________________________ผู ้รับมอบฉั นทะ / Proxy
ลงชอ
(________________________)
ื / Signature ________________________ผู ้รับมอบฉั นทะ / Proxy
ลงชอ
(________________________)
ื / Signature ________________________ผู ้รับมอบฉั นทะ / Proxy
ลงชอ
(________________________)
หมายเหตุ / Remarks
ื มอบฉั นทะแบบ ค. นี ใชเฉพาะกรณี
้
ื
1. หนั งสอ
ทผู
ี ้ถือหุ ้นทีปรากฏชอในทะเบี
ยนเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตังให ้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นให ้เท่านัน
Proxy Form C. is used only in case the shareholder’s name appeared on the registration
book is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of
his/her shares.
ื มอบฉั นทะ คือ / Documents required are
2. หลักฐานทีต ้องแนบพร ้อมกับหนังสอ
ื มอบอํานาจจากผู ้ถือหุ ้นให ้คัสโตเดียนเป็ นผู ้ดําเนินการลงนามในหนั งสอ
ื มอบฉันทะแทน
(1) หนังสอ
Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy
Form on behalf of him/her
ื ยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนั งสอ
ื มอบฉั นทะแทนได ้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(2) หนังสอ
Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian.
ี ง
3. 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.
4. ในกรณีทมี
ี ระเบียบวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าทีระบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉั นทะสามารถระบุเพิมเติม
ื มอบฉั นทะแบบ ค. ตามแนบ
ได ้ในใบประจําต่อแบบหนั งสอ
In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display
such additional agenda in the attached supplemental proxy form C.
5. กรณีหากมีข ้อกําหนดหรือข ้อบังคับใดกําหนดให ้ผู ้รับมอบฉั นทะต ้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน
อืนใด เช่ น กรณี ผู ร้ ั บ มอบฉั น ทะเป็ นผู ม
้ ีส่ ว นได ้ส่ ว นเส ีย ในกิจ การเรืองใดที ได ้เข ้าร่ ว มประชุ ม และ
ี งลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว ้ในข ้อ (6)
ออกเสย
If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any
evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends
and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).
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ื มอบฉ ันทะแบบ ค.
ใบประจําต่อแบบหน ังสอ
Supplemental Proxy Form C.
การมอบฉั นทะในฐานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษ ัท ราช กรุป
๊ จําก ัด (มหาชน)
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of RATCH Group Public Company Limited
ในการประชุมวิสามั ญผู ้ถือหุ ้น ครั งที 1/2564 ในวั นพฤหั สบดีท ี 21 ตุ ลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่ านส ือ
อิเล็ ก ทรอนิก ส ์ ตามพระราชกํ า หนดว่า ด ้วยการประชุม ผ่ า นส ืออิเล็ ก ทรอนิ ก ส ์ พ.ศ. 2563 หรือ ทีพึง
จะเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด ้วย
In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 to be held on Thursday
21 October 2021 at 2.00 p.m. through electronic meeting according to the Emergency Decree
on Electronic Meetings B.E. 2563 or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.
ระเบียบวาระที
เรือง
Agenda
Subject
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on our behalf as he/she may
deem as appropriate in all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสย
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows.
ี ง/Votes
_________ เสย
 เห็นด ้วย/Agree
ี ง/Votes
 ไม่เห็นด ้วย / Disagree _________ เสย
ี ง / Abstain _________ เสย
ี ง/Votes
 งดออกเสย
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ื มอบฉั นทะถูกต ้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อหนั งสอ
We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct,
complete, and true in all respects.
ื / Signature ________________________ผู ้มอบฉั นทะ / Shareholder
ลงชอ
(________________________)
ื / Signature ________________________ผู ้รับมอบฉั นทะ / Proxy
ลงชอ
(________________________)
ื / Signature ________________________ผู ้รับมอบฉั นทะ / Proxy
ลงชอ
(________________________)
ื / Signature ________________________ผู ้รับมอบฉั นทะ / Proxy
ลงชอ
(________________________)
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