
 

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

 
 

  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)  นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล  กรรมการอิสระ   อายุ       67     ปี 
  Mr.Anusorn Sangnimnuan  Independent Director  age       67   years 
     อยู่บ้านเลขที่         589/5 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถนน   -   ต าบล/แขวง                   คลองเจ้าคุณสิงห์           
     Residing at         589/5 Soi Ladprao 87 (Chandrasuk) Road   -             Tambon/Sub-district   Khlong Chao Khun Sing 
     อ าเภอ/เขต         วังทองหลาง   จังหวัด        กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10310     หรือ 

 Amphur/District    Wang Thonglang  Province      Bangkok  Postal Code 10310  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

 
        (3)  นายสมนึก บ ารุงสาลี    กรรมการอิสระ   อายุ       64     ปี 
  Mr.Somnuk Bomrungsalee  Independent Director  age       64  years 
     อยู่บ้านเลขที่         84/25 ซอยบรมราชชนี 64    ถนน  -    ต าบล/แขวง                   ศาลาธรรมสพน์.           
     Residing at          84/25 Soi Borommaratchachonnani 64 Road -               Tambon/Sub-district   Sala Thammasop 
     อ าเภอ/เขต     ทวีวัฒนา    จังหวัด        กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย ์ 10170     หรือ 

 Amphur/District  Thawi Watthana   Province      Bangkok  Postal Code 10170  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

 
อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

- เอกสารแนบ 7 - 
  

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 

  



          (4)  นายจุมพล ส าเภาพล    กรรมการอิสระ   อายุ       68     ปี 
          Mr.Jumpol Sumpaopol    Independent Director  age       68  years 
     อยู่บ้านเลขที่                28 ซอยลาดปลาเค้า 75    ถนน    -   ต าบล/แขวง                  อนุสาวรีย์            
     Residing at                28  Soi Ladplakhao 75  Road                Tambon/Sub-district  Anusawari 
     อ าเภอ/เขต       บางเขน   จังหวัด    กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย ์ 10220     หรือ 

 Amphur/District   Bang Khen   Province    Bangkok  Postal Code 10220  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 : ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

 
        (5)  นายชัยพร ภู่ประเสริฐ   กรรมการอิสระ   อายุ          53      ป ี
  Mr. Chaiyaporn Puprasert  Independent Director  age          53   years 
     อยู่บ้านเลขที่          594 ซอยบางแค 14      ถนน    -   ต าบล/แขวง                   บางแค                  
     Residing at           594 Soi Bang Khae 14   Road    -              Tambon/Sub-district  Bang Khae  
     อ าเภอ/เขต  บางแค      จังหวัด   กรุงเทพมหานคร       รหัสไปรษณีย ์ 10160     หรือ 

 Amphur/District  Bang Khae   Province   Bangkok  Postal Code 10160  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565: ไม่มี 
Having a special interest in the agenda proposed to the 2022 Annual General Meeting: None  

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันท่ี 5 

เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น สอดคล้องตามพระราชก าหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2022  Annual General Meeting of Shareholders on April 5, 2022, at 
14:00 hrs., through electronic media (electronic meeting only) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2020 and 
relevant laws and regulations or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 In this meeting, I/we authorise my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

  ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ  
ประจ าปี 2564 

 Item 1  Subject: To acknowledge the Company’s 2021 operating results and approve the Company’s 2021 financial 
statements 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

   ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 
   Item 2   Subject: To approve dividend payment of the Company’s 2021 operating results  

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 



    ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
   Item 3    Subject:     To appoint auditors and determine auditor fees for the year 2022 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain 

   ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และโบนัสกรรมการส าหรับผลการด าเนินงาน 
 ปี 2564 

 Item 4  Subject: To approve the board of directors’ remunerations for the year 2022 and bonus’ for the year 2021 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
       Approve     Disapprove       Abstain  

   ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
   Item 5   Subject: To elect or re-elect directors in replacement of those retiring by rotation 

          (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
    Appointment of the entire board of directors 
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Appointment of an individual director 
    ชื่อกรรมการ:    นายกฤษณ์ อิ่มแสง  
    Name of director: Mr. Kris Imsang 
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 

    ชื่อกรรมการ:     นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Ms. Siriwan Chierapong (Independent Director) 
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain    

    ชื่อกรรมการ:   นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  
    Name of director: Mr. Siri Jirapongphan  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
     
  



    ชื่อกรรมการ:   พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ (กรรมการอิสระ)  
    Name of director: General Alttipol Suwannarat (Independent Director)  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 

    ชื่อกรรมการ:    นายยอดฉัตร ตสาริกา (กรรมการอิสระ)  
    Name of director: Mr. Yordchatr  Tasarika (Independent Director)  
    □ เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง  

   ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
   Item 6   Subject:  Any Other Business (if any)  
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
      Approve     Disapprove       Abstain 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 Any vote cast by the proxy in any agenda item 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร 
 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. 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 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/Signature      ผู้มอบฉันทะ/Appointer  
      (            ) 

ลงช่ือ/Signature      ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
  (       )  

ลงช่ือ/Signature         ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (         ) 

ลงช่ือ/Signature              ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
     (          ) 

  



หมายเหตุ / Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เท่านั้นเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้  

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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 5: “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ” สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ 

For the agenda Item 5: “To elect or re-elect directors in replacement of those retiring by rotation”, the entire board of directors can be elected, 
or each director can be elected individually.  

3. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุม มากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแนบหนังสือ 
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  ผู้รับมอบฉันทะต้องแนบ   1.แบบฟอร์มลงทะเบียน   2.หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว  
      3.ส าเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถว้น  
In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present   1. The registration form, 2. The completed proxy form, and  
        3. Copy of all required documents. 
 



ใบประจ าต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Attachment to the Proxy Form (Form B) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
Appointment of a proxy by the shareholder of IRPC Public Company Limited 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ 
ทั้งนี ้สอดคล้องตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
For the 2022  Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 5, 2022 at 14:00 hrs., through electronic media (electronic meeting only) in 
compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2020 and relevant laws and regulations or such other date, time and place should 
the meeting be postponed. 
 □ ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
 □ ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
 □ ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
  ระเบียบวาระที่   เร่ือง           
  Item  Subject:  
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
 
 
 



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


