
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

Annex to the Power of Attorney Form C 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อนิเตอรเ์นชนัแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน)                

The authorization under this proxy is made by a person who is a shareholder of International Research Corporation Public Company 

Limited 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 256  ในวนัพุธท ี10 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม Lancaster 4-5 ชนั 2 โรงแรม แลง

คาสเตอร ์เลขท ี1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรอืทจีะพงึเลอืนไป ในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 10, 2019 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-

5, 2nd Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and 

place. 
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 (ก) ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

      (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

  เหน็ดว้ย/Approve   ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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