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

Proxy (Form B.) 
 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 กิตตวิิทย์เชาวกุล 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 
 

                  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะด าเนินการถ่ายทอดจากหอ้ง
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 Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1 /2022  to be held on Tuesday, 1  March 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. 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 

วาระที่  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564 
Agenda Item 1 Consider and certify the Minutes of the 2021 Ordinary General Meeting of Shareholders 

 (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/Approve    ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระที่  2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามญัที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
Agenda Item 2 Consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by cancelling unsold shares 

 (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/Approve    ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
Agenda Item 3 Consider and approve the amendment of Article 4 of the Company’s Memorandum of Association to reflect 

the registered capital reduction 
 (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/Approve    ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
Agenda Item 4 Consider and approve the issuance and offering of the Convertible Debentures by private placement 

 (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/Approve    ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda Item 5 Consider and approve the increase of the Company’s registered capital 

 (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/Approve    ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  
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วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
Agenda Item 6 Consider and approve the amendment of Article 4 of the Company’s Memorandum of Association to reflect 

the registered capital increase 
 (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/Approve    ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระที่  7            พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชส้ิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพใหแ้ก่ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง 

Agenda Item 7 Consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares to accommodate the 
exercise of conversion rights of the Convertible Debentures by private placement 
 (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/Approve    ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

วาระที่  8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 8 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/Approve    ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain  

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไมใ่ช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉั นทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
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 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 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 ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 
 (                                                      ) 
 
 
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                      ) 
 
 
 
 

หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะ

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. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplement to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสรชิ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy holder by the shareholder of International Research Corporation Public Company Limited 

 
ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดว้ยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (E-

Meeting) โดยจะด าเนินการถา่ยทอดจากห้องประชุมของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์
ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา สถานที่ และวธิกีารอื่นด้วย 

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 to be held on Tuesday, 1 March 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. 

     
 

วาระที่             เร่ือง………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                     
Agenda Item    Subject : 

 (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/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 
วาระที่            เร่ือง………………………………………………………………………………………………………………………. 
Agenda Item    Subject : 

 (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/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 
วาระที่            เร่ือง……………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda Item    Subject : 

 (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/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 
วาระที่             เร่ือง……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Agenda Item    Subject : 

 (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/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstai 


