
 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B) 

 
 
 

  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 
 

การม ี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560: ไม่ม ี
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 
 

การม ี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560: ไม่ม ี
 Having interest in agenda proposed in the 2017 Annual General Meeting:  None 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 In this meeting, I/we authorise my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

   ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   Item 1  Subject: Statement of the Chairman  
  
  □  ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ  
       ประจ าปี 2559 

   Item 2   Subject: Acknowledge the Company’s 2016 Operating Results and Approve the Company’s 2016  
        Financial Statements  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 
  

    ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559  
   Item 3    Subject:     Approve the dividend payment of the Company’s 2016 Operating Results 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 
 

  □  ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
   Item 4   Subject: Elect the directors in replacement of those who are retiring by rotation 
          (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    Appointment of the entire board of directors 
    □ เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
   □ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    Appointment of an individual director 
    ชื่อกรรมการ:    นายสมนึก บ ารุงสาลี 
    Name of director: Mr.Somnuk Bomrungsalee  
    □ เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:     นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ   
    Name of director: Mr.Ekniti Nitithanprapas  

    □ เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain    
    ชื่อกรรมการ:   นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล (กรรมการอิสระ) 

    Name of director: Mr.Anusorn Sangnimnuan (Independent director)   
    □ เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 



 
    ชื่อกรรมการ:    นายเจษฎา พรหมจาต (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Mr.Jessada Promjart (Independent director)  
    □ เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ:    นายวุฒิสาร ตันไชย   (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Mr.Woothisarn Tanchai (Independent director)  
    □ เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
 

  □ ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
 Item 5   Subject: Approve the Board of directors’ remuneration for the year 2017 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 
 

  □ ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
   Item 6   Subject: Appoint an auditor and determine the auditor fees for the year 2017 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain  
 
 

  □ ระเบียบวาระที่ 7  เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
   Item 7   Subject:  Any Other Business (if any)  
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
      Approve     Disapprove       Abstain 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และ 
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  
 Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form, shall be invalid and shall not be regarded as  
the vote cast by me/us as the shareholder. 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ 
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ 
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers  
or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall  
be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

 
 
 



 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ 

ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in this proxy form, 
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 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ 

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of  

shares to many proxies for splitting votes. 
2. ระเบียบวาระที่ 4: “พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 For the agenda Item 4: “to elect the directors in replacement of those who are retiring by rotation”, the entire board of directors can be elected 

or each director can be elected individually.  
3. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชมุ มากกวา่ระเบียบวาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แนบหนงัสอื 

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to the 

Proxy Form (Form B). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรณีการมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะต้องน า 1.แบบฟอร์มลงทะเบียนและ 2.หนงัสือมอบฉันทะ ซึง่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว 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 the registration staff. 



 

ใบประจ าต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Attachment to the Proxy Form (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
Appointment of a proxy by the shareholder of IRPC Public Company Limited 

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
For 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. 
 □ ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
 □ ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
 □ ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
  ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
  
 
 



 
 
 ระเบียบวาระที ่ เร่ือง  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
  Item    Subject: To consider and approve the election of directors (Continued) 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain     
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain     
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
    ชื่อกรรมการ              
    Name of director  
    □ เห็นด้วย □ ไมเ่ห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
 


