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หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 
 

 เขยีนท ี    ______ 
                                         Written at 
 

วันท ี _ เดอืน _____ พ.ศ. ______ 
Date  Month         Year 

 
(1)    ขา้พเจา้ / We _____________________________________________________________            
        สํานักงานตังอยูท่ ี/ Office Address ____________________________________   
   
(2) ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั / as the Custodian for 
 _________________________________________________________________________ 
 ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ราช กรุป๊ จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)   

am/are (a) shareholder (s) of RATCH Group Public Company Limited (“The Company”) 
 โดยถอืหุน้จํานวนทังสนิ__________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_________เสยีง ดังน ี
Holding the total number of        shares and having the right to vote equal to  votes as follows. 
  หุน้สามัญ  ___________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________ เสยีง 
  Ordinary share        shares and having the right to vote equal to votes 
  หุน้บรุมิสทิธ ิ  ___________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________ เสยีง  
  Preferred share        shares and having the right to vote equal to votes  

(3) ขอมอบฉันทะให ้/ Hereby appoint  
 (ผูถ้ือหุน้สามารถแต่งตังบุคคลเป็นผูร้ับมอบฉันทะได ้3 คน โดยผูร้ับมอบฉันทะคนใดคนหนึงเพียงคนเดียว

เท่านันทจีะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้  ทังนี ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะ 
ใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ ก็ได ้โดยกาเครอืงหมาย  ใน  หนา้ชอืกรรมการอสิระทปีรากฏขา้งทา้ยนี / 
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.)    

     นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู / Mr. Chartchai Rojanaratanangkule 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม / 
Independent Director, Chairman of the Audit Committee                                          
and Corporate Governance and Social Responsibility Committee Member  
อาย ุ/ Age 65 ปี / Years   

  อยูบ่า้นเลขท ี72 ถนนงามวงศว์าน ตําบลบางเขน อําเภอเมอืงนนทบรุ ีจังหวัดนนทบรุ ี11000 
Residing at 72 Ngam Wong Wan Road, Bangkhen Sub District,  
Muang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000 

หรอื/or  นายอภชิาต ิชนิวรรโณ / Mr. Apichart  Chinwanno 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน                                     
และประธานกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม / Independent Director,  
Chairman of the Human Resources and Remuneration Committee                                       
and Chairman of the Corporate Governance and Social Responsibility Committee 
อาย ุ/ Age 65 ปี / Years   

  อยูบ่า้นเลขท ี72 ถนนงามวงศว์าน ตําบลบางเขน อําเภอเมอืงนนทบรุ ีจังหวัดนนทบรุ ี11000 
Residing at 72 Ngam Wong Wan Road, Bangkhen Sub District,  
Muang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000 

 
 
 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Revenue Stamp 
20 Baht 
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หรอื/or  นายสมบรูณ ์หน่อแกว้ / Mr. Somboon Nhookeaw  
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ /  
Independent Director and Audit Committee Member 
อาย ุ/ Age 59 ปี / Years   

  อยูบ่า้นเลขท ี72 ถนนงามวงศว์าน ตําบลบางเขน อําเภอเมอืงนนทบรุ ีจังหวัดนนทบรุ ี11000 
Residing at 72 Ngam Wong Wan Road, Bangkhen Sub District,  
Muang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000 

 
หรอื/or  ชอื / Name____________________อาย ุ/ Age  ปี / years อยู่บา้นเลขที / residing at _________ 

ถนน / Road                                        ตําบล / แขวง / Sub-District _________________________
อําเภอ/เขต/District                       จังหวัด / Province  รหัสไปรษณีย/์Postal Code ___________ 

หรอื/or  ชอื / Name____________________อาย ุ/ Age  ปี  / years อยู่ บ ้านเลขที  / residing at _____ 
ถนน / Road                                        ตําบล / แขวง / Sub-District ______________________
อําเภอ/เขต/District                       จังหวัด / Province  รหัสไปรษณีย/์Postal Code ___________ 

หรอื/or  ชอื / Name____________________อาย ุ/ Age  ปี  / years อยู่ บ ้านเลขที  / residing at _____ 
ถนน / Road                                        ตําบล / แขวง / Sub-District ______________________
อําเภอ/เขต/District                       จังหวัด / Province  รหัสไปรษณีย/์Postal Code ___________ 

 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  
ในการประชุมวิสามัญผู ถ้ือหุ น้ ครังที 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.              
ผา่นสอือเิล็กทรอนกิส ์ตามพระราชกําหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสอือเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. 2563 หรอืทพีงึ              
จะเลอืนไปในวัน เวลา และสถานทอีนืดว้ย 
 
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. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครังนี ดังน ี
We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.  

 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ทังหมดทถีอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้  
authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held  

  มอบฉันทะบางสว่น คอื / authorize in partial as follows. 
  หุน้สามัญ _____________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ____________ เสยีง 
  Ordinary share                shares and having the right to vote equal to            votes

  หุน้บรุมิสทิธ ิ _________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _________ เสยีง 
  Preferred share               shares and having the right to vote equal to   votes 
     รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดทั้งหมด                          เสยีง 

            Total voting right                                             votes 

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครังน ีดังนี 
 In this Meeting, we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows. 
 (โปรดกาเครอืงหมาย  ใน  / Please indicate  in ) 
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ระเบยีบวาระท ี1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 เมอืวันท ี5 เมษายน 2564 
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the 2021 Shareholders’ Annual General 

Meeting held on 5 April 2021 
 

 (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem  

as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี 
 (b)  The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
      เห็นดว้ย/Agree            _________ เสยีง/Votes 
            ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree  _________ เสยีง/Votes 
            งดออกเสยีง / Abstain  _________ เสยีง/Votes 

ระเบยีบวาระท ี2 
 
Agenda No. 2 

พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ซอืหุน้สามัญรอ้ยละ 45.515 ใน PT Paiton Energy และ Minejesa 
Capital B.V. และการเขา้ซอืหุน้สามัญรอ้ยละ 65 ใน IPM Asia Pte. Ltd.  
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. 

 
 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  

(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as  
he/she may deem as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี 
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
          เห็นดว้ย/Agree            _________ เสยีง/Votes 
            ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree  _________ เสยีง/Votes 
            งดออกเสยีง / Abstain  _________ เสยีง/Votes 

ระเบยีบวาระท ี3 
Agenda No. 3 

พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี 
To consider other businesses (if any) 
 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  

(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี 
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
      เห็นดว้ย/Agree            _________ เสยีง/Votes 
            ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree  _________ เสยีง/Votes 
             งดออกเสยีง / Abstain  _________ เสยีง/Votes 

 
(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือ 

มอบฉันทะน ีใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนันไมถ่กูตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้   
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) คําแถลงหรอืเอกสารหลักฐานอนืๆ (ถา้ม)ี ของผูร้ับมอบฉันทะ / Other statements or evidences   
(if any) of the Proxy 
                           
                 
                    

 
(8) ในกรณีทขีา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไว ้หรอืระบไุว ้

ไม่ชัดเจน หรอืในกรณีทีทีประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทีระบุไว ้
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ขา้งตน้ รวมถงึกรณีทมีกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ   
มสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  
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. 

กจิการใดทีผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสยีง
ตามทขีา้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ   
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. 
 

ลงชอื / Signature ________________________ผูม้อบฉันทะ / Shareholder 
  (________________________) 

ลงชอื / Signature ________________________ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 
  (________________________) 

ลงชอื / Signature ________________________ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 
  (________________________) 

ลงชอื / Signature ________________________ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 
  (________________________) 

 
หมายเหต ุ/ Remarks 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี ใชเ้ฉพาะกรณีทผีูถ้อืหุน้ทปีรากฏชอืในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ

และแตง่ตังใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน  
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. 

2. หลักฐานทตีอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื / Documents required are 
(1) หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้ัสโตเดยีนเป็นผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน   

Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy 
Form on behalf of him/her 

(2) หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน   
 Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian. 

3. ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้  
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. ในกรณีทมีรีะเบยีบวาระทจีะพจิารณาในการประชมุมากกวา่ทรีะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพมิเตมิ
ไดใ้นใบประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
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. กรณีหากมขีอ้กําหนดหรอืขอ้บังคับใดกําหนดใหผู้ร้ับมอบฉันทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลักฐาน
อืนใด เช่น กรณีผูร้ับมอบฉันทะเป็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในกิจการเรืองใดทีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (6)  
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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ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ราช กรุป๊ จํากดั (มหาชน)   
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of RATCH Group Public Company Limited  

 

 ในการประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครังที 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสือ
อเิล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือทีพึง              
จะเลอืนไปในวัน เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

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.      

 

ระเบยีบวาระท ี   เรอืง           
Agenda  Subject  

 (ก)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
 (a)   The Proxy has the right to consider and vote on our behalf as he/she may                

deem as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
 (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 

 เห็นดว้ย/Agree   _________ เสยีง/Votes  
 ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree   _________ เสยีง/Votes 
  งดออกเสยีง / Abstain  _________ เสยีง/Votes  

ระเบยีบวาระท ี   เรอืง           
Agenda  Subject  

 (ก)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
 (a)   The Proxy has the right to consider and vote on our behalf as he/she may              

deem as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
 (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 

 เห็นดว้ย/Agree   _________ เสยีง/Votes  
 ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree   _________ เสยีง/Votes 
  งดออกเสยีง / Abstain  _________ เสยีง/Votes  

ระเบยีบวาระท ี   เรอืง           
Agenda  Subject  

 (ก)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
 (a)  The Proxy has the right to consider and vote on our behalf as he/she may               

deem as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
 (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 

 เห็นดว้ย/Agree   _________ เสยีง/Votes  
 ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree   _________ เสยีง/Votes 
  งดออกเสยีง / Abstain  _________ เสยีง/Votes  

  
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่หนังสอืมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทกุประการ 
 We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, 
complete, and true in all respects. 

ลงชอื / Signature ________________________ผูม้อบฉันทะ / Shareholder 
  (________________________) 

ลงชอื / Signature ________________________ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 
  (________________________) 

ลงชอื / Signature ________________________ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 
  (________________________) 

ลงชอื / Signature ________________________ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 
  (________________________) 


