
 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

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

Proxy (Form B.) 

 เขียนที่ 
 Written at 
 วันที่ เดือน พ.ศ. 
 Date Month Year 
(1) ขาพเจา                                                                           สัญชาติ                                  

I/We  Nationality 
อยูบานเลขท่ี ถนน ตําบล/แขวง  
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict  
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  
Amphur/District Province Postal Code 
 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม    หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังน้ี 
 holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 

  หุนสามัญ     หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to  votes 

  หุนบุริมสิทธิ    หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 
preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให 

Hereby appoint 
 1. ชื่อ                นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล อายุ          41 ป อยูบานเลขท่ี    23 ซอยจันทร 59 แยก 3-

1  

Name            Mr. Ekawat Piriyawarasakul age          41  years, residing at No. 23 Soi Chan 59 Yak 3-1 
ถนน                       - ตําบล/แขวง          วัดพระยาไกร อําเภอ/เขต              บางคอ
แหลม  
Road                Tambol/Subdistrict  Wat Phraya Krai Amphur/District    Bang Kho Laem         
จังหวัด         กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณยี         10120  หรือ 
Province          Bangkok Postal Code        10120 or 

 2. ชื่อ อายุ ป อยู

บานเลขที่  

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

 3. ชื่อ อายุ ป อยู

บานเลขที่  

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

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 
ในวันศุกรท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เลขที่ 199 ช้ัน 7 อาคาร
คอลัมน ทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 



 

 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. 

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

วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

Agenda Item 1 To consider and certify the minutes of the 2020 Ordinary General Meeting of Shareholders 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเกี่ยวกับผลการดําเนินกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

Agenda Item 2 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company's performance in the past year 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 

Agenda Item 3 To consider and approve the statement of financial position and profit and loss statements of the Company 

for the accounting period ended December 31, 2020 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  4 พิจารณาการจัดสรรเงินกําไรและการจายปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2563 

Agenda Item 4 To consider the allocation of profit and dividend payment for the performance of the year 2020 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง 

Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors replacing those who retired by rotation 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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



 

 การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด / vote for all the nominated candidates as a whole 

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล / vote an individual nominee 

1.  นายอํานวย ทองสถิตย  ประธานกรรมการบริษัท 

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

                              Mr. Amnuay Thongsathitya Chairman of Board 
Chairman of Nomination and Remuneration 
Committee 

  เห็นดวย/Approve   ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

2.  นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล  กรรมการอิสระ 

   กรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

                             Mr. Ekawat Piriyawarasakul Independent Director 

   Audit Committee 

   Nomination and Remuneration Committee 

                         เห็นดวย/Approve     ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 
 
 

วาระท่ี  6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการเพ่ิม 

Agenda Item 5 To consider appointment of new directors 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด / vote for all the nominated candidates as a whole 

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล / vote an individual nominee 

1.  นายประชา เหตระกูล   

       Mr. Pracha Hetrakul 

  เห็นดวย/Approve   ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

2.  นายกังวาล กุศลธรรมรัตน   

 Mr. Kungval Kusoltammaratana  

                         เห็นดวย/Approve     ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 
 
 
วาระท่ี  7            พิจารณาการจายเงินบําเหนจ็ประจําป 2563 แกกรรมการบริษัท 

Agenda Item 7 To consider the payment of incentive for the year 2020 to the Company’s directors  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

 



 

วาระท่ี  8            พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2564 

Agenda Item 8 To consider and approve the payment of the remuneration of directors for the year 2021 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  9 พิจาณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2564 

Agenda Item 9 To consider and approve the appointment of auditors and fixing of their remuneration for the year 2021 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  10 พิจารณาอนุมัติการการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 66,236,520 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

320,536,266 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 254,299,746 บาท โดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมไดออกจําหนายของ

บริษัทจํานวน 66,236,520 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 
Agenda Item 10 To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company by THB 66,236,520 

from the existing registered capital of THB 320,536,266 to the registered capital of THB 254,299,746 

by deducting 66,236,520 unsubscribed shares with par value of THB 1.00 per share 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  11 มีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท

เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
Agenda Item 11 To consider and approve the amendment of the Clause 4 of the Memorandum of Association of 

the Company to be in consistent with the reduction of registered capital 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  12 พิจารณาอนุมัติการโอนเงินทุนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 
Agenda Item 12 To consider and approve transfer of appropriated legal reserve and premium on ordinary share to 

compensate the deficit of the Company. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

 



 

วาระท่ี  13 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลคาที่ตราไวของหุน (Par Value) 

Agenda Item 13 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by reduction of par value 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  14 มีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท

เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

Agenda Item 14 To consider and approve the amendment of the Clause 4 of the Memorandum of Association of the 

Company to be in consistent with the reduction of registered capital 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  15 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 90,625,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 127,149,873 บาท 

เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 217,774,873 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 181,250,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน

ละ 0.50 บาท 

Agenda Item 15 To consider and approve the increase of registered capital of the Company by THB 127,149,873 from 

the existing registered capital to the registered capital of THB 217,774,873 by issuing 181,250,000 

newly issued ordinary shares with par value of THB 0.50 per share. 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  16 มีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท

เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

Agenda Item 16 To consider and approve the amendment of the Clause 4 of the Memorandum of Association of the 

Company to be in consistent with the increase of registered capital 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  17 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 181,250,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขาย

ใหแกผูถือหุนเดิม (Right Offering) 

Agenda Item 17 To consider and approve allotment of 181,250,000 new ordinary shares with a par value of THB 0.50 

per share to existing shareholders of the Company proportionate to their shareholding (Right 

Offering). 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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



 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  18 พิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของกิจการโดยอาศัยมติ ท่ีประชุมผูถือหุน 

(Whitewash) 

Agenda Item 18 To consider and approve the waiver from mandatory tender offer by using the resolution of the 

shareholders’ meeting (Whitewash) 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  19 พิจารณาอนุมัติทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

Agenda Item 19 To consider and approve the entering into transaction with a connected person 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระท่ี  20 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

Agenda Item 20 Other matters (if any) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใช

เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

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) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ

ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

 
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือน
วาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 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. 
 



 

 
ลงชื่อ/Signed ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor 
 (                                                      ) 
 
 
ลงชื่อ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                      ) 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ / Remark 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 

3. ในกรณทีี่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

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. 

 

 

 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplement to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy holder by the shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวันศุกรท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เลขที่ 199 ชั้น 7 อาคารคอลัมน ทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึง

เลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

At the 2020 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 or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

     

 

วาระท่ี             เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                

Agenda Item    Subject : 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve   ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 



 

วาระท่ี            เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………. 

Agenda Item    Subject : 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve   ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 

วาระท่ี            เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………… 

Agenda Item    Subject : 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve   ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 

วาระท่ี             เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Agenda Item    Subject : 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  เห็นดวย/Approve   ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstai 


