
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (Affix 20 Baht duty stamp) 

(สาํหรบัผ ูถ้ือห ุ้นเป็นผ ูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผ ูร้บัฝากดแูลหุ้น) 

Proxy (Form C.) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand) 

 เขยีนท ี
 Written at 
 วนัท ี เดอืน พ.ศ. 
 Date Month Year 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาต…ิ……………………….. 

I/We  Nationality 
อยู่บา้นเลขท ี ถนน ตําบล/แขวง…………………………………. 
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict  
อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณยี…์……………………………. 
Amphur/District Province Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหก้บั 
as being the custodian of 

 เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อินเตอรเ์นชนัแนล รีเสริช คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
 being a shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 
 โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง ดงันี 
 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 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้

Hereby appoint 
 1. ชอื                นายเอกวฒัน์ พริยิะวรสกุล อายุ          40 ปี อยู่บา้นเลขท ี               23  

Name            Mr. Ekawat Piriyawarasakul age          40 years, residing at No. 
ถนน        ซ.จนัทร ์59 แยก 3-1 ตําบล/แขวง             วดัพระยาไกร อําเภอ/เขต              บางคอแหลม  
Road                Tambol/Subdistrict    Amphur/District         
จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์        10120  หรือ 

Province       Bangkok Postal Code or 

 2. ชอื อายุ ปี อยู่บา้นเลขท ี  

Name age years, residing at No. 
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code or 

 3. ชอื อายุ ปี อยู่บา้นเลขท ี  

Name age years, residing at No. 
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  
Province Postal Code 
 

 คนหนึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพอืเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครงัท ี
1/2563 ในวนัท ี10 มนีาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม Lancaster 4-5 ชนั 2 โรงแรมแลงคาสเตอร ์เลขท ี1777 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ เขตหว้ย
ขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรอืทจีะพงึเลอืนไป ในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 



 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. 
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครงันี ดงันี 

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทถีอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

Grant total amount of shares holding and entitled to vote 

 มอบฉนัทะบางส่วน คอื 

Grant partial shares of  

  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 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้งัหมด  เสยีง 

Total voting rights votes 

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

วาระที  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผ ูถ้ือหุ้นประจาํปี 2562 

Agenda Item 1 To consider and certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

  เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระที  2 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  

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

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

  เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระที  3 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

  เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

 

 



วาระที  4 พิจารณาอนุมตัิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

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

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

  เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระที  5 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกบัการเพิมทุนจดทะเบียน 

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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

  เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระที  6              พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผ ูถ้ือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

  เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระที  7              พิจารณาอนุมตัิการขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือหลกัทรพัยท์งัหมดของกิจการ โดยอาศยัมติทีประชมุผ ูถ้ ือหุ้น (Whitewash) 

Agenda Item 7 To consider and approve the waiver from mandatory tender offer by using the resolution of the shareholders’ 

meeting (Whitewash) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

  เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

วาระที  8 พิจารณาอนุมตัิการทาํรายการทีเกียวโยงกนั 

Agenda Item 8 To consider and approve the entering into connected transaction 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

  เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

 



วาระที  9 พิจารณาเรอืงอืนๆ  (ถ้ามี) 

Agenda Item 9 Other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

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

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

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

  เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain  

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทรีะบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนีให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนันไม่

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) ในกรณทีขีา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีทีปีระชุมมกีารพจิารณาหรอืลง

มตใินเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีมีกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิ

พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

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. 

 
 กจิการใดทผีูร้บัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผีูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทขีา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อื
เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 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. 
 
 

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

 

 

หมายเหต ุ/ Remark 

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นีใช้เฉพาะกรณีทผีู้ถือหุ้นทปีรากฏชอืในทะเบยีนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้คสัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน 

 Proxy Form C is only for shareholders whose names appear on the foreign investors registration and he/ she has appointed a custodian 

in Thailand responsible for safe keeping of shares for the shareholders. 

2. หลกัฐานทตีอ้งแนบพรอ้มกบัหน้งสอืมอบฉนัทะ คอื 

 Documents and evidences to be enclosed with proxy form are: 

 2.1 หนงัสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

  Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 

 2.2 หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

  Letter of certification to certify that the custodian signing the Proxy Form have a permit to act as a custodian 



3. ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 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 several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลอืกตงักรรมการ สามารถเลอืกตงักรรมการทงัชุดหรอืเลอืกตงักรรมการเป็นบุคคล 

 For Agenda appointing directors, voting can be made for the whole nominated candidates or any individual nominee(s). 

5. ในกรณทีมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทรีะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพมิเตมิไดใ้นใบประจําต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะ

แบบ ค. ตามแนบ 

 In case there is any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder can use 

the Supplementary Proxy Form C. as attached. 

  



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

Annex to the Power of Attorney Form C 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อนิเตอรเ์นชนัแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)                

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

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2563 ในวนัท ี10 มนีาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม Lancaster 4-5 ชนั 2 โรงแรมแลงคาสเตอร ์

เลขท ี1777 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรอืทจีะพงึเลอืนไป ในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

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. 
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