
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (Affix 20 Baht duty stamp) 

    Proxy (Form B.) 
 เขยีนที ่
 Written at 
 วนัที ่ เดอืน พ.ศ. 
 Date Month Year 
 
(1) ขา้พเจา้                                                                           สญัชาต…ิ………………………………………………………                                          

I/We  Nationality 
อยู่บา้นเลขที ่ ถนน ต าบล/แขวง…………………………………. 
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict  
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณยี…์……………………………… 
Amphur/District Province Postal Code 
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)     
 being a shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม            หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสยีง ดงันี้ 
 holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 

  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to  votes 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ   หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 
preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้

Hereby appoint 
❑ 1. ชือ่                นายเอกวฒัน์ พริยิะวรสกุล อายุ          39 ปี อยู่บา้นเลขที ่            23 ซอยจนัทร ์59 แยก 3-1  

Name            Mr. Ekawat Piriyawarasakul age          39   years, residing at No. 
ถนน                - ต าบล/แขวง            วดัพระยากไกร อ าเภอ/เขต              บางคอแหลม  
Road               - Tambol/Subdistrict   Wat phraya krai Amphur/District        Bang Kho Laem 
จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์        10120  หรือ 
Province       Bangkok Postal Code          10120 or 

❑ 2. ชือ่ อายุ ปี อยู่บา้นเลขที ่  
Name age years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code or 

❑ 3. ชือ่ อายุ ปี อยู่บา้นเลขที ่  
Name age years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  
Province Postal Code 
 

 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุม วสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2563 ในวนัที ่10 มนีาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรมแลงคาสเตอร ์เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ เขตหว้ย
ขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No. 1/2020 on March 10, 2020 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 2nd Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, Huaykwang, 
Bangkok 10310 or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

เอกสารแนบ 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 
Agenda Item 1 To consider and certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  2 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  
Agenda Item 2 To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
Agenda Item 3 To consider and approve the amendment of the Memorandum of Association of the Company, Clause 4 to be in 

consistent with the reduction of registered capital 
❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
Agenda Item 4 To consider and approve the increase of registered capital of the Company  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

Agenda Item 5 To consider and approve the amendment of the Memorandum of Association of the Company, Clause 4 to be in 
consistent with the increase of registered capital 
❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

  



 
 

วาระท่ี  6              พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  
Agenda Item 6 To consider and approve the allocation of increased ordinary shares to the existing shareholders in proportion of 

shareholding (Right Offering)  
❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  7              พิจารณาอนุมติัการขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น (Whitewash) 
Agenda Item 7 To consider and approve the waiver from mandatory tender offer by using the resolution of the shareholders’ 

meeting (Whitewash) 
❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

วาระท่ี  8 พิจารณาอนุมติัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
Agenda Item 8 To consider and approve the entering into related party transaction  

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  
วาระท่ี  9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 9 Other matters (if any) 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain  
(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
The proxy holder’ s vote in any agenda, which is not in accordance with my/ our intention as specified in this Proxy, shall be deemed 
invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder. 

(6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือลง
มตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธิ
พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case that I/we have not specified my/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 holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

 



 
 

 กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้ื อ
เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as 
specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงชือ่/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
 (                                                      ) 
 
 
ลงชือ่/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
 (                                                      ) 
 

 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or individually 

and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes. 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 
3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
 If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form 

B. shall be used. 
 
 
  



 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplement to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั อินเตอรเ์นชัน่แนล รีเสริช คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy holder by the shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 

 
ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ในวนัที ่10 มนีาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม Lancaster 4-5 ชัน้ 2 โรงแรมแลงคาสเตอร ์

เลขที ่1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on March 10, 2020 at 14:00 hrs. at Lancaster Meeting Room 4-5, 

2nd Floor, Lancaster Hotel, 1777 New Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok 10310 or at any adjournment thereof to any other date, time and 
place. 

     
 

วาระที ่           เรือ่ง………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                     
Agenda Item Subject : 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
❑  เหน็ดว้ย/Approve ❑  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

 
วาระที ่           เรือ่ง………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item Subject : 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
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