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บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ  ากดั (มหาชน) 
เลขที่บมจ. 0107547000141  

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

การลงทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) 
บริษัท ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากัด (มหาชน) 

 
1. การลงทะเบียน / การยืนยนัตวัตน 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถท าการยืนยนัตวัตนดว้ยบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ และลงทะเบียน ตามขอ้ 2  
1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะใหแ้ก่บคุคลอื่น (ผูร้บัมอบฉนัทะ) เขา้รว่มประชมุแทนโปรดเตรียมเอกสารดงันี ้

-  แบบฟอรม์แจง้ขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อลงทะเบียนประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM)  
- หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9)  
- เอกสารยืนยนัตวัตน* ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ  (ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6) 
กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารข้างตน้ส่งมายัง e-mail : ir-af@airafactoring.co.th  และเอกสารฉบับจริงให้จัดส่ง
มายงั “เลขานกุารบรษิัท”  ตามที่อยู่ดา้นล่าง  ภายในวนัที่ 15 เมษายน 2565  

บรษิัท ไอรา่ แฟคตอริ่ง จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 319 อาคารจตัรุสัจามจรุี ชัน้ 17  

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

2. ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียน (e-Registration) ไดต้ัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. ที่ลิงค ์
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=FRtmrqcTGwbZQS%2b%2fUS7KSKEaW1Evy%2fHppobdJUx
7XnbygIPvq7EBjg%3d%3d 

3. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถศกึษาขัน้ตอนและวิธีการลงทะเบียนการประชมุอเิล็กทรอนิกสส์ าหรบัประชมุผูถื้อหุน้            
(e-Registration)   ไดท้ี่ https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html    หรือ สแกน QR Code  

 
 

4. เงื่อนไขเก่ียวกบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดงันี ้ 
4.1 การจดัประชุมผูถื้อหุน้ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใชโ้ปรแกรม WebEx ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียน

และเขา้สู่ระบบประชมุผ่านลิงค ์ตามขอ้ 2 
4.2 อปุกรณท์ี่ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัเตรียมเพื่อใหส้ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดงันี ้   

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

4.3   ในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บรษิัทจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ผูถื้อหุน้เพื่อเป็นการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดและเพื่อประโยชนใ์นการใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชุม
ผูถื้อหุน้  ซึ่งผูถื้อหุน้จะไดร้บัความคุม้ครองตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Private Policy) หรือค าประกาศ
เก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซตเ์มื่อด าเนินการลงทะเบียน  

mailto:ir-af@airafactoring.co.th
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
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แบบฟอรม์แจ้งข้อมูลผู้รับมอบฉันทะเพ่ือลงทะเบียน 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) 

 

  เขียนที่ ..................................................... 

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

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

อยู่บา้นเลขท่ี ....................................... ถนน.................................................... ต าบล/แขวง.......................................... 

อ าเภอ/เขต...................................................... จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์........................  

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

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ไอรา่ แฟคตอริ่ง จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................................หุน้ 

 ขา้พเจา้ขอแจง้อีเมลและโทรศพัทข์องผูร้บัมอบฉันทะเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  ในวนัพฤหสับดีที่ 
21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.  และขอใหบ้ริษัทกรุณาส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล (e-mail) 
ของผูร้บัมอบฉนัทะ ส าหรบัเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ดงันี ้

 

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

  ลงชื่อ..................................................ผูถื้อหุน้ 

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

หมายเหต:ุ 

กรุณาพิมพแ์บบฟอรม์แจง้ขอ้มูลผูร้บัมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียนประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) และจดัส่ง
แบบฟอรม์ที่กรอกขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มแนบเอกสารยืนยันตัวตน*ของผูม้อบฉันทะ และผู้รบัมอบฉันทะ พรอ้มหนังสือมอบ
ฉันทะ เพื่อใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม e-AGM ใหแ้ก่บริษัทภายในวันศุกรท์ี่ 15 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง 
ต่อไปนี ้ • ทาง e-mail: ir_af@airafactoring.co.th หรือ   
 • ทางไปรษณีย:์    เลขานกุารบรษิัท บรษิัท ไอรา่ แฟคตอริง่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจตัรุสัจามจรุี ชัน้ 17 ถนน

พญาไท แขวงปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
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*เอกสารยืนยันตัวตนทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงในการลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

1. กรณีบุคคลธรรมดา 
1.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ) 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ - ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉันทะ และบตัรประจ าตวั*หรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
1.2 ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ - ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. นิตบิคุคล 
2.1 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

(ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวั*หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ได ้ลงนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในต่างประเทศ 

ควรมีการรบัรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบัลิค 

หมายเหตุ : * กรุณา ปิด/ลบ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาในส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถ้ือหุน้   และผูร้บัมอบฉนัทะ เช่น ส าเนาบตัร
ประชาชน เป็นตน้ 
 


