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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.) 
 
 เขียนท่ี   
 Written at 
 

วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 Date  Month           Year 
 
(1)   ข้าพเจ้า / I / We       สัญชาติ / Nationality       

อยู่บ้านเลขที่ / Address    ซอย / Soi     ถนน / Road       
ตำบล / แขวง / Sub-District    อำเภอ / เขต / District     จังหวัด / Province     
รหัสไปรษณีย์ / Postal Code      

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)   
am/are (a) shareholder(s) of RATCH Group Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้น    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังนี้ 
Holding the total number of   shares and having the right to vote equal to   votes as follows. 

  หุ้นสามัญ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง 
  Ordinary share   shares and having the right to vote equal to     votes 

  หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ     เสียง  
  Preferred share   shares and having the right to vote equal to     votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint  
 (ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 3 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น 

ในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเคร่ืองหมาย  ใน    หน้าชื่อ
กรรมการอิสระที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / 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 และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม / Independent Director, 
 Chairman of the Audit Committee and Member of the Corporate Governance and Social Responsibility Committee 

  อายุ / Age 66 ปี / Years   
  อยู่บ้านเลขท่ี 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
  Residing at 72 Ngam Wong Wan Road, Bangkhen Sub District,  
  Muang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000 

หรือ / or  นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว / Mr. Somboon Nhookeaw  
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / Independent Director and Member of the Audit Committee 
 อายุ / Age 60 ปี / Years   
 อยู่บ้านเลขท่ี 72 ถนนงามวงศ์วาน 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  นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน / Mr. Kriengkrai Rukkulchon 
 กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน / Independent Director and Member of the 

Human Resources and Remuneration Committee  
 อายุ / Age 65 ปี / Years   
 อยู่บ้านเลขท่ี 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
 Residing at 72 Ngam Wong Wan Road, Bangkhen Sub District,  
 Muang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000 

หรือ / or  ชื่อ / Name     อายุ / Age   ปี / Years อยู่บ้านเลขท่ี / Residing at   
ถนน / Road    ตำบล / แขวง / Sub-District    
อำเภอ / เขต / District   จังหวัด / Province    รหัสไปรษณีย์ / Postal Code   

หรือ / or  ชื่อ / Name     อายุ / Age   ปี / Years อยู่บ้านเลขท่ี / Residing at   
ถนน / Road    ตำบล / แขวง / Sub-District    
อำเภอ / เขต / District   จังหวัด / Province    รหัสไปรษณีย์ / Postal Code   

หรือ / or  ชื่อ / Name     อายุ / Age   ปี / Years อยู่บ้านเลขท่ี / Residing at   
ถนน / Road    ตำบล / แขวง / Sub-District    
อำเภอ / เขต / District   จังหวัด / Province    รหัสไปรษณีย์ / Postal Code   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2022 Shareholders’  
Annual General Meeting to be held on Wednesday 27 April 2022 at 08.30 a.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. 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
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. 

ลงชื่อ / Signature    ผู้มอบฉันทะ / Shareholder 
 ( ) 
ลงชื่อ / Signature    ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
 ( ) 
ลงชื่อ / Signature    ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
 ( ) 
ลงชื่อ / Signature    ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
 ( ) 

หมายเหตุ / Remarks 
1.   ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 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. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นท่ีระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนท่ีระบุไว้ในข้อ (2) ได้  
 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. 


