
   (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (Affix 20 Baht duty stamp) 
Proxy (Form A.) 

 เขียนที่   
 Written at 
 วันที่ เดือน พ.ศ  
 Date Month Year 
 
(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ   
I/We Nationality 
อยู่บ้านเลขที ่ ถนน ต าบล/แขวง   
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict 
อ าเภอ/เขต จังหวัด  รหัสไปรษณีย์   
Amphur/District Province Postal Code 
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสรชิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
being a shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้ 
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 
  หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to  votes 
  หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้  
hereby appoint 
  
  1. ชื่อ              นายนที กิตติวิทยเ์ชาวกุล อาย ุ       54 ปี อยูบ่้านเลขที่ 44/37 ซอยคู้บอน 41        
 Name            Mr. Natee Kittiwitchaowakul age 54  years, residing at No. 44/37 Soi Khu Bon 41 
 ถนน                       - ต าบล/แขวง  สามวาตะวันตก         อ าเภอ/เขต  คลองสามวา  
 Road                 Tambol/Subdistrict Sam Wa Tawan Tok Amphur/District Khlong Sam Wa 
 จังหวัด         กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์   10510        หรือ 
 Province          Bangkok Postal Code   10510      or 
 
  2. ชื่อ อาย ุ ปี อยูบ่้านเลขที ่  
 Name age years, residing at No. 
 ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์  หรือ 
 Province Postal Code or 
 
  3. ชื่อ อาย ุ ปี อยูบ่้านเลขที ่  
 Name age years, residing at No. 
 ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์   
 Province Postal Code   
  
  
 
 
 
 



 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้า เพื ่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  
ประจ าปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะด าเนินการถ่ายทอดจาก
ห้องประชุมของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นด้วย 
 Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Ordinary General Meeting of 
Shareholders on Monday, 18 April 2022 at 2.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting). The Meeting will be broadcast 
from the meeting room of International Research Corporation Public Company Limited at 199 Column Tower, 7th Floor, Ratchadapisek 
Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok or as will be changed to another date, place, or other methods. 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 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. 
 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 
 (                                                   ) 
 
 
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                   ) 
 
 
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                   ) 
 

 
 

หมายเหต ุ/ Remark 
 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

 


