
 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A) 
 
เขียนที่/Written at                         
วนัที/่Date              เดือน/Month            พ.ศ./year       

   
(1) ข้าพเจ้า         สญัชาติ      
  I/We                                  Nationality  
    อยูบ้่านเลขที่   ถนน     ต าบล / แขวง      
   Residing at   Road     Sub-district 
    อ าเภอ / เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์      
   District     Province    Postal Code 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
      being a shareholder of IRPC Public Company Limited 
  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสียง ดงันี ้
  holding a total amount of           share(s)  and have a right to vote equal to   vote(s) as follows: 
        □  หุ้นสามญั                               หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                  เสียง 
           ordinary share(s)         share(s)  having a right to vote equal to    vote(s) 
               หุ้นบริุมสิทธิ                                    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                     เสียง 
      preference share(s)         share(s)  having a right to vote equal to  vote(s) 
(3) ขอมอบฉันทะให้ 
  hereby appoint   
□  (1)           อาย ุ      ปี 
          age   years 
     อยูบ้่านเลขที่    ถนน    ต าบล/แขวง       
  residing at    Road    Tambon/Sub-district 
     อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์   หรือ 
  Amphur/District Province     Postal Code        or 
 
   (2)   นายทรงภพ  พลจนัทร์    กรรมการอิสระ  อาย ุ      63    ปี 
    Mr. Songpope  Polachan    Independent Director age      63   years 
     อยูบ้่านเลขที่       100/51 ซอย 41 หมูบ้่านชยัพฤกษ์ วดัลาดปลาดกุ  ถนน -     ต าบล/แขวง          บางรักพฒันา         
  residing at      100/51 Soi 41 Chaiyapruek Village, Wat Lard Pla Duk Road   - Tambon/Sub-district    Bang Rak Phatthana 
     อ าเภอ/เขต               บางบวัทอง  จงัหวดั        นนทบรีุ  รหสัไปรษณีย์ 11110   หรือ 
  Amphur/District  Bang Bua Thong Province          Nonthaburi  Postal Code 11110    or 
 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed in the 2017 Annual General Meeting: None 
 

   (3)  นายประมวล จนัทร์พงษ์        กรรมการอิสระ  อาย ุ  61    ปี 
  Mr.Pramoul   Chanpong  Independent Director age  61 years 
     อยูบ้่านเลขที่         90/341 ซอยพระยาสเุรนทร์ 26      ถนน    -  ต าบล/แขวง                  บางขนั         
  residing at         90/341 Soi Prayasuren 26     Road  -            Tambon/Sub-district  Bang Khuan 
     อ าเภอ/เขต   คลองสามวา     จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์ 10510     
  Amphur/District   Khlong Sam Wa Province      Bangkok   Postal Code 10510 
 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed in the 2017 Annual General Meeting: None 
 
 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

- สิ่งท่ีสง่มาด้วย 9 - 
  

โปรดกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 



 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  
ในวนัองัคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ 
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย    
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
April 4, 2017 as from 9.30 a.m. at Bangkok Convention Centre, 22nd Floor, Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World,  
999/99 Rama 1 Rd., Phathumwan, Bangkok 10330, or such other date, time and place should the meeting be postponed.   
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed      ผู้มอบฉันทะ/Appointer  

    (            ) 

ลงช่ือ/Signed      ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy  

(       )  

ลงช่ือ/Signed                    ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

  (         ) 

 ลงช่ือ/Signed      ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

   (         ) 

 
หมายเหตุ / Remarks 
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many 
proxies for splitting votes. 
 

 กรณีการมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะต้องน า 1.แบบฟอร์มลงทะเบียน และ 2.หนงัสือมอบฉันทะซึง่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบ  
   3.ส าเนาเอกสารหลกัฐานอยา่งครบถ้วน มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียน  
 In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present 1.the registration form and 2.the completed proxy form along with  
   3.the required documents to a registration staff. 


