ิ สง
่ มาด้วย 8/
สงที
Enclosure No. 8

แบบฟอร์มคําถามสําหรับการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2564
Question form for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021
วันพฤหัสบดีท ี 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.
Thursday 21 October 2021 at 2.00 p.m.
ข ้าพเจ ้า (นาย/นาง/นางสาว/อืนๆ) .............................. นามสกุล.............................................
I / We (Mr./Mrs./Ms./Other)
Surname
 เป็ นผู ้ถือหุ ้น บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) / a shareholder of RATCH Group PCL.
 เป็ นผู ้รับมอบฉั นทะจาก/ a proxy of ...............................................................................
ึ นผู ้ถือหุ ้น บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) / who is a shareholder of RATCH Group PCL.
ซงเป็
อีเมล / Email ................................. เบอร์โทรศัพท์มอ
ื ถือ / Mobile phone No. .......................
ขอสง่ คําถามเกียวกับเรืองทีบรรจุไว ้ในระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2564 ของบริษัทฯ ดังนี /
would like to send question(s) regarding the matters in the agenda of the Company’s
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 as follows:
ระเบียบวาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2564 เมือวันที 5 เมษายน 2564
Agenda 1
To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting held on 5 April 2021
...............................................................................................................
...............................................................................................................
ื ้นสามัญร ้อยละ 45.515 ใน PT Paiton Energy และ Minejesa
ระเบียบวาระที 2 พิจารณาอนุมัตก
ิ ารเข ้าซอหุ
ื ้นสามัญร ้อยละ 65 ใน IPM Asia Pte. Ltd.
Agenda 2
Capital B.V. และการเข ้าซอหุ
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 the purchase of ordinary
shares of 65 percent in IPM Asia Pte. Ltd.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
ระเบียบวาระที 3 พิจารณาเรืองอืนๆ
Agenda 3
To consider other businesses (if any)
............................................................................................................
............................................................................................................
ั ฯ
ผู ถ
้ อ
ื หุ น
้ สามารถส ่งคํ าถามล่วงหน้าสํ าหรั บการประชุมวิสามั ญผู ้ถือหุ ้น ครั งที 1/2564 มาถึงย งั บริษ ท
่ งทางใดชอ
่ งทางหนึง ดังนี
ภายในว ันที 14 ตุลาคม 2564 ผ่านชอ
The shareholder may send questions in advance for the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2021 to the Company by 14 October 2021 via the following channels:
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ (อีเมล) / Electronic mail (Email) : CS@ratch.co.th
่ องบริการไปรษณียธ
- ไปรษณียต
์ อบรับ โดยใสซ
์ รุ กิจตอบรับทีบริษัทฯ จัดสง่ ให ้ท่านผู ้ถือหุ ้น /
By post by attaching the form into the postal envelope which the Company sent to the shareholder.

