
 

 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A) 

 
เขียนที่/Written at                         
วันที่/Date              เดือน/Month            พ.ศ./year       

   
(1) ข้าพเจ้า         สัญชาติ      
  I/We                                  Nationality  
    อยู่บ้านเลขที่   ถนน     ต าบล / แขวง      
   Residing at   Road     Sub-district 
    อ าเภอ / เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์      
   District     Province    Postal Code 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
      Being a shareholder of IRPC Public Company Limited 
  โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                               เสียง ดังนี้ 
  Holding a total amount of          share(s) and have a right to vote equal to   vote(s) as follows: 
          หุ้นสามัญ            หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                   เสียง 
             Ordinary share(s)        share(s) having a right to vote equal to     vote(s) 
       หุ้นบุริมสิทธิ        หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                      เสียง 
        Preference share(s)        share(s) having a right to vote equal to   vote(s) 
(3) ขอมอบฉันทะให้ 
  Hereby appoint   
 □  (1)           อายุ      ปี 
          age   years 
     อยู่บ้านเลขที่     ถนน    ต าบล/แขวง       
  Residing at     Road    Tambon/Sub-district 
     อ าเภอ/เขต     จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    หรือ 
  Amphur/District  Province    Postal Code      or 
 
       (2)  นายณัฐชาติ  จารุจินดา   กรรมการอิสระ   อายุ       65     ปี 
  Mr. Nuttachat Charuchinda  Independent Director  age       65  years 
     อยู่บ้านเลขที่                52/48       ถนน -      ต าบล/แขวง                   บางเขน...           
     Residing at                 52/48                    Road -                Tambon/Sub-district   Bang Khen 
     อ าเภอ/เขต        เมืองนนทบุรี   จังหวัด     นนทบุรี      รหัสไปรษณีย ์ 11000     หรือ 

 Amphur/District   Muang Nonthaburi  Province     Nonthaburi  Postal Code 11000  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None  

 
       (3)  นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์   กรรมการอิสระ   อายุ          65     ปี 
  Miss Siriwan Chierapong  Independent Director  age          65  years 
     อยู่บ้านเลขที่            11/127       ถนน    -   ต าบล/แขวง                   เสาธงหิน           
     Residing at             11/127    Road    -              Tambon/Sub-district  Sao Thong Hin 
     อ าเภอ/เขต    บางใหญ่    จังหวัด     นนทบุรี       รหัสไปรษณีย ์ 11140     หรือ 

 Amphur/District  Bang Yai    Province     Nonthaburi  Postal Code 11140  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563: ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None 

อากร 
แสตมป ์
20 บาท 

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - 
  

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 
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         (4)  นายชาครีย์ บูรณกานนท์   กรรมการอิสระ   อายุ       65     ปี 
  Mr. Charcrie Buranakanonda  Independent Director  age       65  years 
     อยู่บ้านเลขที่              21/1        ถนน    -   ต าบล/แขวง                   วงศ์สว่าง           
     Residing at               21/1    Road    -              Tambon/Sub-district  Wongsawang 
     อ าเภอ/เขต     บางซื่อ      จังหวัด    กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย ์ 10800     หรือ 

 Amphur/District  Bang Sue   Province    Bangkok  Postal Code 10800  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None  

 
       (5)          พลอากาศโท.บุญสืบ ประสิทธิ์  กรรมการอิสระ   อายุ        66     ปี 
 Air Marshal Boonsuib Prasit   Independent Director  age        66  years 
     อยู่บ้านเลขที่                7/24        ถนน    -   ต าบล/แขวง                   วัดชลอ            
     Residing at                 7/24    Road     -             Tambon/Sub-district   Wat Chalo 
     อ าเภอ/เขต       บางกรวย    จังหวัด      นนทบุรี        รหัสไปรษณีย ์ 11130     หรือ 

 Amphur/District   Bang Kruai   Province     Nonthaburi  Postal Code 11130  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563: ไม่มี 
Having interest in agenda proposed to the 2020 Annual General Meeting: None  

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย    
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
3 July 2020 at 09.30 a.m. at the Meeting Room, flor 6 of IRPC Public Company Limited, 555/2, Energy Complex, building B, Vibhavadi Rangsit Road, 
Chutachak, Bangkok 10900, or such other date, time and place should the meeting be postponed.   
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  

(       )  
 

ลงช่ือ/Signed                    ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

  (         ) 
 

ลงช่ือ/Signed                    ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

  (         ) 
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หมายเหตุ / Remarks 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote for the meeting and may not split the number of shares to many 
proxies for splitting votes. 
 
กรณีการมอบฉันทะ  ผู้รับมอบฉันทะต้องน า 1.แบบฟอร์มลงทะเบียน และ 2.หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบ 3.ส าเนาเอกสาร
หลักฐานอย่างครบถ้วน มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน  
In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present 1.the registration form 2.the completed proxy form and 3.the required 
documents show to a registration staff. 
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