
    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

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

Proxy (Form A.) 

 เขยีนท.ี....................................... 
 Written at 
 วนัท ี เดอืน พ.ศ...... 
 Date Month Year 
 
ขา้พเจา้ สญัชาต ิ
I/We Nationality 
อยู่บา้นเลขท ี ถนน ตําบล/แขวง 
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict 
อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์
Amphur/District Province Postal Code 
 
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 
 
ขอมอบฉนัทะให ้  
hereby appoint 
  

ชอื                นายเอกวฒัน์ พริยิะวรสกุล อายุ          40 ปี อยู่บา้นเลขท ี   23 ซอยจนัทร ์59 แยก 3-1  

         Name            Mr. Ekawat Piriyawarasakul age          40  years, residing at No. 23 Soi Chan 59 Yak 3-1 
         ถนน                       - ตําบล/แขวง          วดัพระยาไกร อําเภอ/เขต              บางคอแหลม  
         Road                Tambol/Subdistrict  Wat Phraya Krai Amphur/District    Bang Kho Laem         
         จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์        10120  หรอื 
         Province          Bangkok Postal Code        10120 or 

 
  2. ชอื อายุ ปี อยู่บา้นเลขท ี  
 Name age years, residing at No. 
 ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
 จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรอื 
 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   
  
  



 คนหนึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพอืเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 
ในวนัศุกร์ท ี9 เมษายน 2564 ณ หอ้งประชุมของบรษิทั อนิเตอร์เนชนัแนล รเีสรชิ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) เลขท ี199 ชนั 7 อาคารคอลมัน์ ทาว
เวอร ์ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรอืทจีะพงึเลอืนไป ในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 
 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Ordinary General Meeting of Shareholders 
on Friday, April 9, 2021 at 14:00 hrs. at Meeting Room of International Research Corporation Public Company Limited located at 199 Column 
Tower, 7th Floor, Ratchadapisek Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok 10110 at any adjournment thereof to any other 
date, time and place. 
 
 กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนนั ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, 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 

 (                                                   ) 

 

 

ลงชอื/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

 (                                                   ) 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ/ Remark 

 

ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the 

number of shares to several proxy holders for splitting votes. 

 


