
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
Proxy Form B 

เขียนที่ ...................................................................... 
Written at 
วันที่ ................ เดือน ..................... ป ..................... 
Date    Month     Year 

(1) ขาพเจา ........................................................................................................................ สัญชาติ ..................................................................... 
   I / We  Nationality 

อยูบานเลขที่ .............................. ถนน ....................................................................... ตําบล / แขวง ................................................................................ 
Address     Road   Sub – District 

อําเภอ / เขต ................................................................ จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณีย ................................................... 
District Province Zip Code 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) (Being a shareholder of AIRA Factoring Public Company Limited) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ............................................. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ....................................................... เสียง ดังนี้ 
Holding the total amount of     share and the voting right equals to   vote as follows 

หุนสามัญ ......................................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................................................ เสียง 
 Ordinary shares    share and the voting right equals to     vote  

หุนบุริมสิทธิ .................................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................................................ เสยีง 
 Preferred shares    share and the voting right equals to     vote 

(3) ขอมอบฉันทะให (Hereby appoint) 
 (1) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................. อายุ ...................... ป อยูบานเลขที่ ........................ 
        Mr. / Mrs. / Miss Age   Address 

   ถนน ................................................................ ตําบล / แขวง ............................................... อําเภอ / เขต ............................................. 
   Road Sub – District    District 
  จังหวัด ................................................................................................ รหัสไปรษณีย ....................................... หรือ 
   Province     Zip Code 

(2) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................. อายุ ...................... ป อยูบานเลขที่ ........................ 
        Mr. / Mrs. / Miss Age   Address 

   ถนน ................................................................ ตําบล / แขวง ............................................... อําเภอ / เขต ............................................. 
   Road Sub – District    District 
  จังหวัด ................................................................................................ รหัสไปรษณีย ....................................... หรือ 
   Province     Zip Code 

(3) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................. อายุ ...................... ป อยูบานเลขที่ ........................ 
        Mr. / Mrs. / Miss Age   Address 

   ถนน ................................................................ ตําบล / แขวง ............................................... อําเภอ / เขต ............................................. 
   Road Sub – District    District 
  จังหวัด ................................................................................................ รหัสไปรษณีย ....................................... 
   Province     Zip Code 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 
เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมแมนดาริน หองแมนดาริน A ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน และเวลาสถานที่อ่ืน 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders year 2016 on April 21, 2016 at 10.00 a.m. at the 
Mandarin Hotel , Mandarin A Room, 1Floor, Praram 4 Road, Bangrak, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้
 I/We therefore would like to vote for each agenda no. as follows: 
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อากรแสตมป 
20 บาท 

Duty Stamp 20 ฿ 

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4 



 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 

Agenda No. 1: To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015, held on August 21, 2015.  
 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 

Agenda No. 2: To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2015. 
 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

Agenda No. 3: To consider and approve the audited financial statements for the year 2015 ended 31 December 2015 
 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําปเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลจากกําไรสะสม 

Agenda No.4: To consider and appropriation of the net profit for 2015 and the omission of dividend payment. 
 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
 
 
 
 
 
 

หนา 2 ของจํานวน 7 หนา (Page 2 of 7) 



วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนคาสอบบัญชีประจําป 2559 

Agenda No.5: To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and fix their remuneration for 2016. 
 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 
Agenda No.6: To consider and approve the Director’s remuneration for the year 2016 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระประจําป 2559 และเสนอเพิ่มกรรมการเขาใหมอีก 1 ทาน 

Agenda No.7: To consider and approve the appointment of directors to replace those who retired by rotation in 2016 and 
elect an additional director. 

 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เลือกกรรมการทั้งชุด 
Vote for all the nominated candidates as a whole. 

เลือกกรรมการตามรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 
1. นายพูนศัดิ ์ เธียไพรัตน 

Mr. Poonsak  Thiapairat 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

 

2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ 
Mrs. Nalinee  Ngamsettamas 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

 

3. นายวิวัฒน คงคาสัย 
Mr. Wiwat  Kongkasai 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
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4. นายวิศิษฐ วงศรวมลาภ 
Mr. Visit  Vongruamlarp 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

กรรมการที่เขาใหม 
An additional director 
5. นายสามชัย เบญจปฐมรงค 

Mr. Samchai  Benchapathomrong 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาแกไขอํานาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท 

Agenda No.8: To consider and modify the authority to sign for the company.  
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
 

วาระท่ี 9 อ่ืน ๆ (ถาม)ี 
Agenda No. 8: Other (If any) 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid any not voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters apart from those agendum specified above. Including the case that there is any amendment or addition of any fact, the prosy 
holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให
ถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting, unless in case the proxy holder abstain vote according to me/us 
specified in the proxy.  

ลงช่ือ .................................................................................. ผูมอบฉันทะ 
Signature (…………………………………………………………) Proxy Grantor 

ลงช่ือ .................................................................................. ผูรับมอบฉันทะ 
Signature (…………………………………………………………) Proxy Holder 

ลงช่ือ .................................................................................. ผูรับมอบฉันทะ 
Signature (…………………………………………………………) Proxy Holder 

ลงช่ือ .................................................................................. ผูรับมอบฉันทะ 
Signature (…………………………………………………………) Proxy Holder 
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หมายเหตุ: 
Remarks: 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, 
each with the voting right in respect of a certain portion of shares. 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 
nominee. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting; the proxy holder may use the Attachment 
to Proxy Form B. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of AIRA Factoring Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันที่  21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ. หองแมนดาริน A ช้ันที่ 1 โรงแรมแมนดาริน              
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 

In the Annual General Meeting of the Shareholders year 2016 on April 21, 2016 at 10.00 a.m. At Mandarin A room, 1 Floor, Mandarin Hotel, 
Pharam 4 Road, Bangrak, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

วาระที่ ............................ เร่ือง .................................................................................................................................................... 
Agenda No. Subject:  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

วาระที่ ............................ เร่ือง .................................................................................................................................................... 
Agenda No. Subject:  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

วาระที่ ............................ เร่ือง .................................................................................................................................................... 
Agenda No. Subject:  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

วาระที่ ............................ เร่ือง .................................................................................................................................................... 
Agenda No. Subject:  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
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วาระที่ ............................ เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ 
Agenda No. Subject:  To approve the appointment of new directors. 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เลือกกรรมการทั้งชุด 
Vote for all the nominated candidates as a whole. 

เลือกกรรมการตามรายบุคคล 
Vote for an individual nominee. 
1. ................................................................................... 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

2. ................................................................................... 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

3. ................................................................................... 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

4. ................................................................................... 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

5. ................................................................................... 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

6. ................................................................................... 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

7. ................................................................................... 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

8. ................................................................................... 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

9. ................................................................................... 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
For (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
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