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AIRA Factoring Public Company Limited 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ  ากดั (มหาชน) 
เลขที่บมจ. 0107547000141  

319 Chamchuri Square, 17 Floor, Phayathai Road, Pathumwan Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
Tel. 0-2657-6222  Fax: 0-2657-6244, 0-2657-6245 

การลงทะเบียนประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 

 
1. การลงทะเบียน / การยืนยนัตวัตน 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถท าการยืนยนัตวัตนด้วยบตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น และลงทะเบียน ตามข้อ 2  
1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่บคุคลอื่น (ผู้ รับมอบฉนัทะ) เข้าร่วมประชมุแทนโปรดเตรียมเอกสารดงันี ้

-  แบบฟอร์มแจ้งข้อมลูผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อลงทะเบียนประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)  
- หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)  
- เอกสารยืนยนัตวัตน* ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ  (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 
กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารข้างต้นส่งมายัง e-mail : ir-af@airafactoring.co.th  และเอกสารฉบับจริงให้จัดส่ง
มายงั “เลขานกุารบริษัท”  ตามที่อยู่ด้านล่าง  ภายในวนัที ่16 เมษายน 2564  

บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17  

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (e-Registration) ได้ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ทีลิ่งค ์
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=2DhArP4kaSeawywzXfAZGFPxKKhiuRotwDauV%2fSl1WzTOFUPAA
YwSA%3d%3d 

3. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถศกึษาขัน้ตอนและวิธีการลงทะเบียนการประชมุอเิล็กทรอนิกสส์ าหรับประชมุผู้ ถือหุ้น            
(e-Registration)   ได้ที ่https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html    หรือ สแกน QR Code 

 

 
 

4. เงื่อนไขเก่ียวกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดงันี ้ 
4.1 การจดัประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใช้โปรแกรม WebEx ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน

และเข้าสู่ระบบประชมุผ่านลิงค์ ตามข้อ 2 
4.2 อปุกรณ์ที่ผู้ ถือหุ้นต้องจดัเตรียมเพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดงันี ้   

o Computer / Notebook / Tablet / I pad / I Phone / Smartphone ระบบ iOS หรือ Android  
o Internet ความเร็วขัน้ต ่า 1/1  Mbps  
o Browser ที่รองรับ Internet Explorer v.7 ขึน้ไป Mozilla Firefox, Google Chrome 

4.3   ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของ
ผู้ ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ ถือหุ้น  ซึ่งผู้ ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Private Policy) หรือค าประกาศ
เก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์เมื่อด าเนินการลงทะเบียน  

 

mailto:ir-af@airafactoring.co.th
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=2DhArP4kaSeawywzXfAZGFPxKKhiuRotwDauV%2fSl1WzTOFUPAAYwSA%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=2DhArP4kaSeawywzXfAZGFPxKKhiuRotwDauV%2fSl1WzTOFUPAAYwSA%3d%3d
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
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Tel. 0-2657-6222  Fax: 0-2657-6244, 0-2657-6245 

แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้ รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน 

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 

 

  เขียนที ่..................................................... 

  วนัท่ี .......................................................... 

 ข้าพเจ้า (นาย / นางสาว / นาง) .................................................................................... สญัชาติ...................... 

อยู่บ้านเลขท่ี ....................................... ถนน.................................................... ต าบล/แขวง.......................................... 

อ าเภอ/เขต...................................................... จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์.........................  

อีเมล (e-mail) ……………………………………………………...........….  โทรศพัท์  .....................................................  

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม......................................หุ้น 

 ข้าพเจ้าขอแจ้งอีเมลและโทรศัพท์ของผู้ รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  ในวันพุธที่ 21 
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  และขอให้บริษัทกรุณาส่งชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) มายงัอีเมล (e-mail) ของ
ผู้ รับมอบฉนัทะ ส าหรับเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดงันี ้

 

อีเมล (e-mail) ……………………………………………………...........….  โทรศพัท์  .....................................................  

 

  ลงชื่อ..................................................ผู้ ถือหุ้น 

      (......................................................) 

หมายเหต:ุ 
กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้ รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียนประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และจดัส่ง
แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน*ของผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบ
ฉันทะ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม e-AGM ให้แก่บริษัทภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง 
ต่อไปนี ้ • ทาง e-mail: ir_af@airafactoring.co.th หรือ   
 • ทางไปรษณีย์:    เลขานกุารบริษัท บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 ถนน

พญาไท แขวงปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
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*เอกสารยืนยันตัวตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงในการลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

1. กรณีบุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ - ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจ าตวั*หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ - ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิตบิคุคล 
2.1 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวั*หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ ลงนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในต่างประเทศ 

ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบัลิค 

หมายเหตุ : * กรุณา ปิด/ลบ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาในส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ถือหุ้น   และผู้รับมอบฉนัทะ เช่น ส าเนาบตัร
ประชาชน เป็นตน้ 
 


