
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 

Form of Proxy, Form C 
(This form is used only if the shareholder is an offshore investor and appointed a custodian in Thailand) 

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

I/We   
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่           ถนน           ต าบล/แขวง  
Located at           Road      Tambol/Subdistrict  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
Amphur/District Province Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ   
As a custodian for 

 
 ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 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 

 
(2) ขอมอบฉันทะให้ 

Hereby appoint 
 1. ชื่อ                นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล อายุ          54 ปี อยู่บ้านเลขที่    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 อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่  
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 อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่  
Name age years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จังหวัด รหัสไปรษณีย์   
Province Postal Code 
 
 
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพ เจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะด าเนินการถ่ายทอดจากห้อง
ประชุมของบริษัท 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 to be held 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 1 9 9  Column Tower, 7 th Floor, 
Ratchadapisek Road, Khlong Toei Subdistrict,  Khlong Toei District,  Bangkok or as will be changed to another date, place, or other 
methods. 
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy holder to attend the Meeting and vote on my/our behalf as follows:  

  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  Grant proxy holder the total amount of shareholding and having the right to vote 

  มอบฉันทะบางส่วน คือ 
  Grant partial shares of 
 
    หุ้นสามัญ ……………………………………หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ……….……… เสียง 
   Ordinary shares  shares and having the right to vote votes 
    หุ้นบุริมสิทธิ …………………………….หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………..………….เสียง 
  Preference shares shares and having the right to vote            votes. 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด …………………………………………….. เสียง  
  The total rights to votes votes 
 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 
Agenda Item 1 Consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No 1/2022 

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

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

  เห็นด้วย................... เสียง  ไม่เห็นด้วย................... เสียง  งดออกเสียง................... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes                   

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

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

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

  เห็นด้วย................... เสียง  ไม่เห็นด้วย................... เสียง  งดออกเสียง................... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes                 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda Item 3 Consider and approve the statement of financial position and profit and loss statements of the Company for 

the accounting period ended December 31, 2021 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
  เห็นด้วย................... เสียง  ไม่เห็นด้วย................... เสียง  งดออกเสียง................... เสียง 



 Approve votes Disapprove votes Abstain votes           
วาระที่  4 พิจารณาการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
Agenda Item 4 Consider the allocation of profit and dividend payment for the performance of the year 2021 

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

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
  เห็นด้วย................... เสียง  ไม่เห็นด้วย................... เสียง  งดออกเสียง................... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes                   

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
Agenda Item 5 Consider and approve the election of directors replacing those who retired by rotation 

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 
   การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุด / vote for all the nominated candidates as a whole 

  เห็นด้วย................... เสียง  ไม่เห็นด้วย................... เสียง  งดออกเสียง................... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes  

  การแต่งตั้งคณะกรรมการรายบุคคล / vote an individual nominee 
1. นายนิคม วานิชวัฒนร าลกึ กรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเส่ียงและธรรมาภบิาล 
Mr. Nikom Vanichwatanarumlock Executive Board 
 Risk Management and Corporate Governance Committee 

  เห็นด้วย................... เสียง  ไม่เห็นด้วย................... เสียง  งดออกเสียง................... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
  

2. นายจิตรเกษม งามนิล กรรมการบริหาร 
Mr. Jitkasame Ngamnil Executive Board 

  เห็นด้วย................... เสียง  ไม่เห็นด้วย................... เสียง  งดออกเสียง................... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes  
 

3. นางชลรัก สายวัฒน ์  
Mrs. Cholruk Sayawatana  

  เห็นด้วย................... เสียง  ไม่เห็นด้วย................... เสียง  งดออกเสียง................... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes  

วาระที่  6 พิจารณาการจา่ยเงินบ าเหน็จประจ าป ี2564 แก่กรรมการบริษัท 
Agenda Item 6 Consider the payment of incentive for the year 2021 to the Company’s directors 

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

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

  เห็นด้วย................... เสียง  ไม่เห็นด้วย................... เสียง  งดออกเสียง................... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes                   



วาระที่  7            พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 
Agenda Item 7 Consider and approve the payment of the remuneration of directors for the year 2022 

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

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

  เห็นด้วย................... เสียง  ไม่เห็นด้วย................... เสียง  งดออกเสียง................... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes                   

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทน ประจ าป ี2565 
Agenda Item 8 Consider and approve the appointment of auditors and fixing of their remuneration for the year 2022 

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

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

  เห็นด้วย................... เสียง  ไม่เห็นด้วย................... เสียง  งดออกเสียง................... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

วาระที่  9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 9 Other matters (if any) 

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

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

  เห็นด้วย................... เสียง  ไม่เห็นด้วย................... เสียง  งดออกเสียง................... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น
การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
 Voting of the proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not be considered 
my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีทีท่ี่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 In case 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 may deem appropriate in all respects. 
 
 
 
 
 
 



 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 Any act performed by the proxy holder at said meeting, except in case that the proxy holder does not vote as I/we specifies in the 
proxy form, shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 

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


