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          ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9  
Attachment 9 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

Proxy Form B 

เขียนที่ ..................................................................... 
Written at 

วนัที่ ................ เดือน ..................... ปี ..................... 
Date    Month     Year 

(1) ขา้พเจา้.................................................................................................................................สญัชาติ .............................................. 
อยู่บา้นเลขที่.............................ถนน.......................................................................ต าบล/แขวง ........................................................................... 
Address   Road      Sub - District 

อ าเภอ/เขต...............................................................จังหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย ์................................................... 
District Province         Zip Code 

(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท ไอรา่ แฟคตอริ่ง จ ากดั (มหาชน) (Being a shareholder of AIRA Factoring Public Company Limited) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ............................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................... เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of       share(s) and the voting right equals to    vote(s) as follows 

หุน้สามญั .................................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................... เสียง 
Ordinary shares      share(s) and the voting right equals to    vote(s)  

หุน้บรุิมสิทธิ ............................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................................... เสียง 
Preferred shares      share(s) and the voting right equals to    vote(s) 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(Hereby appoint) 
(1) นาย / นาง / นางสาว..........................................................................................อาย.ุ.....................ปี 
      Mr. / Mrs. / Miss    Age   years 

อยู่บา้นเลขที่.............................ถนน.......................................................................ต าบล/แขวง ........................................................................... 
Address   Road      Sub - District 

อ าเภอ/เขต...............................................................จังหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย ์........................................ หรือ 
District Province         Zip Code 

(2) นาย / นาง / นางสาว..........................................................................................อาย.ุ.....................ปี 
      Mr. / Mrs. / Miss    Age   years 

อยู่บา้นเลขที่.............................ถนน.......................................................................ต าบล/แขวง ........................................................................... 
Address   Road      Sub - District 

อ าเภอ/เขต...............................................................จังหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย ์........................................ หรือ 
District Province         Zip Code 

(3) นาย / นาง / นางสาว..........................................................................................อาย.ุ.....................ปี 
      Mr. / Mrs. / Miss    Age   years 

อยู่บา้นเลขที่.............................ถนน.......................................................................ต าบล/แขวง ........................................................................... 
Address   Road      Sub - District 

อ าเภอ/เขต...............................................................จังหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย ์........................................  
District Province         Zip Code 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2565เวลา 10.00 น. หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนัและเวลาสถานท่ีอื่น 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders via e-AGM on Thursday, 21 April 2022 
at 10.00 hrs. or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  I/We therefore would like to vote for each agenda as follows: 

 
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 
Agenda 1:  To acknowledge the minutes of the Annual General Shareholders Meeting No.1/2021 

วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือรบัทราบ 
This agenda is only for the acknowledgement of the Shareholders; therefore, voting is not required 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
Agenda 2:  To acknowledge the Company’s performance for the Year 2021 

วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือรบัทราบ 
This agenda is only for the acknowledgement of the Shareholders; therefore, voting is not required 

 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด 31ธันวาคม 2564  
 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
Agenda 3:   To consider and approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 
  December 31, 2021 and to acknowledge the report of the auditors 

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

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

 เหน็ดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  
Agenda 4:   To consider and approve the appropriation of net profit as statutory reserve 

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

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

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายปันผลประจ าปี 2564 
Agenda 5:   To consider and approve the omission of dividend payment of the year 2021 

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

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

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
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วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2565 
Agenda 6:  To consider and approve the election of directors in place of the retiring directors by  
 rotation for the year 2022 

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

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

เลือกกรรมการทัง้ชดุ 
Vote for all the nominated candidates as a whole. 
เลือกกรรมการตามรายบคุคล 
Vote for an individual nominee. 
 
1.  นายพนูศกัดิ์  เธียไพรตัน ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 Mr. Poonsak Thiapairat  Independent Director / Audit Committee /  
     Nomination and Remuneration Committee 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

2.  นางนลินี งามเศรษฐมาศ  กรรมการ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม กรรมการบริหาร และ 
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

Mrs. Nalinee Ngamsettamas  Director / Authorized Director / Executive Committee / 
    Nomination and Remuneration Committee   

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

3.  นางนงลกัษณ ์จนัทรสมบตัิ  กรรมการ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และกรรมการสินเช่ือ  
Mrs. Nongluk Chantarasombat   Director /  Authorized Director /  

Chairman of Credit Committee / 
เหน็ดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

4. นายอคัรวิทย ์ สกุใส  กรรมการ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม กรรมการบริหาร  
    กรรมการสินเช่ือ และ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 Mr. Akrawit Sooksai  Director / Authorized Director /Executive Committee /  

Credit Committee / Chief Executive Officer 
เหน็ดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565  และจ่ายบ าเหน็จกรรมการ 
Agenda 7:  To consider and approve the determination of the remuneration of the directors and Directors of  
 sub-committees the year 2022 and Directors’ Bonus 

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

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

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 
Agenda 8:  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee  
 for the year 2022 

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

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

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
 

วาระที่ 9 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9:  Other matters (If any) 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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       ................................................................................ ผูม้อบฉนัทะ 
Signature (……………………………………………………...………) Proxy Grantor 

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

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

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

 
หมายเหต:ุ 
Remarks: 
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 
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2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท ไอรา่ แฟคตอริ่ง จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of AIRA Factoring Public Company Limited 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะ

พึงเลื่อนไปในวนัและเวลาสถานที่อื่น 
In the 2022 Annual General Meeting of Shareholders via e-AGM on Thursday, 21 April 2022 at 10.00 hrs. or on the date and at the 

place as may be postponed or changed. 

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

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

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

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

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

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

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

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

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

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 
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วาระที่ ............................ เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ 
Agenda No. Subject:  To approve the appointment of new directors. 

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

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

เลือกกรรมการทัง้ชดุ 
Vote for all the nominated candidates as a whole. 
เลือกกรรมการตามรายบคุคล 
Vote for an individual nominee. 
1. ................................................................................... 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

2. ................................................................................... 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

3. ................................................................................... 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

4. ................................................................................... 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

5. ................................................................................... 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

6. ................................................................................... 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

7. ................................................................................... 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

8. ................................................................................... 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

9. ................................................................................... 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstains (Vote) 

 
 
 
 
 


