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ขอปฏิบัติสําหรับการเขาประชมุผูถือหุนผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีความประสงคจะเขารวมประชุมตองสงเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว มายัง
บริษัทภายใน วันที่ 12 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทไดตรวจสอบขอมูลตามรายชื่อผูถือหุนตามขอมูลปดสมุดทะเบียนรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมฯ ถูกตองครบถวนแลว ผูใหบริการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะสง Link สําหรับการเขา
รวมประชุมและคูมือการเขาใชงานไปยังอีเมลที่ทานไดสงมาแจงบริษัท โดยจะสง link ลวงหนา 2 วันกอน วันประชุม  

การแจงความประสงคเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ผูถือหุนที่ตองการเขารวมประชุมผานสือ่อิเล็กทรอนิกส จะตองแจงความประสงคที่จะเขารวมประชุม ได 2 วิธีดังตอไปนี้ 

1. แจงความประสงคเขารวมประชุม ดวยวิธีสงขอมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย 
2. แจงความประสงคเขารวมประชุม ดวยวิธีสงขอมูลทาง QR Code  

โปรดกรอกเอกสารแจงความประสงคเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) (เอกสารแนบที ่8) โดยขอใหทานระบุ 
อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพทมือถือของทาน ใหชัดเจน สําหรับใชในการลงทะเบียนเขารวมประชุม  

1. แนบสําเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพ่ือยืนยันสิทธิเขารวมประชุม E-AGM  
1.1 ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 

 กรณผีูถือหุนประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 
o สําเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชนบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร

ประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให
ผูถือหุนแนบหลักฐานประกอบดวย 

 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม กรอกขอความถูกตองครบถวน และ

ลงลายมือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และติดอากรครบถวนแลว 
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูมอบฉันทะ เชนสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว

ขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุและลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกตองของผูมอบฉันทะ 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรับมอบฉันทะ เชนสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัว
ขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุและลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกตองของผูรับมอบฉันทะ 

กรณีผูถือหุนตองการแจงความประสงคเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ดวยวิธีการสงขอมูลทางอีเมล 
(E-Mail) หรือ ไปรษณีย 



   

 

 

1.2 ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 

 กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(E-Meeting) 

o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ออกใหไมเกิน 1 ปกอนวันประชุมผูถือ
หุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เชนสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตร
ประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุและลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

 กรณทีี่มีการมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ เขารวมประชุมแทน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม กรอกขอความถูกตองครบถวน และ

ลงลายมือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และติดอากรครบถวนแลว 
o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ออกใหไมเกิน 1 ปกอนวันประชุมผูถือ

หุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแทนนิติบุคคล(กรรมการ) เชนสําเนาบตัรประชาชนหรือสําเนาบัตร

ประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุและลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ไดกลาวขางตน 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานท่ีไดกลาวขางตน ไมใชเอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถือหุนจะตองแสดงเอกสารคํา
แปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปล โดยผูถือหุน หรือ โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเปนนิติ
บุคคล) 

2. สงเอกสารแจงความประสงคเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (ขอ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พรอมเอกสาร
ประกอบตาง ๆ (ขอ2) โดยจัดสงมาใหบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565  

 ชองทาง อีเมล (E-Mail) : secretary@saksiam.co.th หรือ cs@saksiam.co.th  

            ชองทางไปรษณีย :   นางทิพมาศ ลําเจริญ  
   บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

         เลขท่ี 49/47 ถนนเจษฎาบดินทร ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ  
    จังหวัดอุตรดิตถ 53000 



   

 

 

 สแกน QR Code  

Scan QR Code 
 

 

 

1. กรอกขอมูลของผูถือหุน 
1. เลขท่ีบัญชีผูถือหลักทรัพย 
2. ชื่อ (ไมตองระบุคํานําหนา) หากผูถือหุนเปนนิติบุคคล ไมตองกรอกขอมูลในชองนี ้
3. นามสกุล (กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ใหใสชื่อนิติบุคคลในชองนามสกุล) 
4. เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
5. แนบไฟลหนังสือรับรองบริษัท (กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล)  
6. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมใหเขาถึงขอมูลสวนบคุคล 
7. กด “ยืนยัน”  

2. ตรวจสอบช่ือผูถือหุนและจํานวนหุน หากถูกตองกรุณากรอกขอมูลของผูถือหุน 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
2. Email เพื่อรับ Link สําหรับเขารวมประชุม 
3. เบอรโทรศัพทมือถือ 
4. เลือกประเภทการเขารวมประชุม 

i. เขารวมประชุมดวยตนเอง ผาน E-AGM 
ii. มอบฉันทะใหบุคคลทั่วไปเขารวมประชุม ผาน E-AGM 
iii. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 

5. กด “ถัดไป” 

กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

บันทึกรูปถายผูถือหุน 
1.1 กดอนุญาตยอมรับใหเวปไซตเขาถึงกลองถายรูป กดยอมรับ (Allow)  

 

 

 

 

กรณีผูถือหุนตองการแจงความประสงคเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยชองทาง QR Code 



   

 

 

1.2 ถายรูปบัตรประจําตัวประชาชนเต็มใบ  

 กด “ถายภาพ” 

 กด “บันทึก” 

 กรณีที่ตองการถายอีกครั้ง กรุณากดปุม “ลองใหม” 
1.3 ถายรูปผูถือหุนพรอมถือบัตรประจําตัวประชาชน (ตามรูปตัวอยางที่ปรากฏ) 

 กด “ถายภาพ” 

 กด “บันทึก” 

 กรณีที่ตองการถายอีกครั้ง กรุณากดปุม “ลองใหม” 
1.4 กด “ถัดไป” 
1.5 ระบบจะขึ้นขอความ “ไดรับขอมลูเรียบรอยแลว” ใหตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจํานวนหุนอีกครั้ง 
1.6 กด “เสร็จสิ้น” 

กรณีมอบฉันทะใหบุคคลทั่วไปเขารวมประชุม ผาน E-AGM 

1. บันทึกรูปถายขอมูลผูถือหุน (เหมือนกรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง) 
2. บันทึกขอมูลผูรับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ 

a. ชื่อ-นามสกุล ของผูรับมอบฉันทะ (ภาษาไทย) 
b. ชื่อ-นามสกุล ของผูรับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ) 
c. แนบไฟลสําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรับมอบฉันทะ 
d. แนบไฟลหนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกขอมูลและลงลายมือครบถวน 
e. กด “ถัดไป” 

3. กด “ถัดไป”  
4. ระบบจะขึ้นขอความ “ไดรับขอมูลเรียบรอยแลว” ใหตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจํานวนหุนอีกครั้ง 
5. กด “เสร็จสิ้น” 

กรณีมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 

1. บันทึกรูปถายขอมูลผูถือหุน (เหมือนกรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง) 
2. แนบแบบฟอรมมอบฉันทะ ท่ีกรอกขอมูลและลงลายมือครบถวน 
3. กด “ถัดไป”  
4. ระบบจะขึ้นขอความ “ไดรับขอมูลเรียบรอยแลว” ใหตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจํานวนหุนอีกครั้ง 
5. กด “เสร็จสิ้น 

หมายเหตุ : ระบบรับแจงความประสงคเขารวมประชุมฯ จะเปดใหดําเนินการตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2565 – 19 เมษายน 
2565  (ระบบไมเปดรับขอมูลในวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)  

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ไดกลาวขางตน ไมใชเอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถือหุนจะตองแสดงเอกสารคําแปล
ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปล โดยผูถือหุน หรือ โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเปนนิติบุคคล)   

 

 

 



   

 

 

การเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

1. เมื่อผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่แจงความประสงคเขารวมประชุมและไดรับการตรวจสอบครบถวนแลว ทานจะ
ไดรับ E-Mail จํานวน 2 ฉบับจากทางผูใหบริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเปน Link สําหรับการเขารวมประชุม และคูมือ
การเขาใชงานระบบ กอนวันประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคูมือวิธีการใชงานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด 
กรณีที่ยังไมไดรับ E-Mail ดังกลาวภายในวันท่ี 18 เมษายน 2565 ใหติดตอบริษัทโดยทันที 

2. การเขารวมประชุมและการลงคะแนนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถใชไดกับคอมพิวเตอร / โนตบุค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทมือถือผาน Web Browser : Chrome ดวยอินเตอรเน็ตความเร็ว 
4G หรืออินเตอรเน็ตบานพื้นฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขารวมประชุมผานทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทมือถือ จะตองติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting กอนเขารวมประชุม ซึ่งสามารถ download ไดดังนี ้

ระบบ iOS ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us
.zoom.videomeetings 

 
3. ระบบจะเปดใหเขารวมประชุมลวงหนา 60 นาที กอนเริ่มการประชุม อยางไรก็ตามการถายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึง

เวลาประชุมเทานั้น  
4. การเขาสูระบบผูเขารวมประชุมจะตองใชขอมูลเลขทะเบียนผูถือหุน และเลขท่ีบัตรประชาชนของผูถือหุน 
5. การลงคะแนนผานระบบ E-Voting ทานจะสามารถลงคะแนนแตละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น กรณีที่ไมไดลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือวาทานลงคะแนนเสียง
เปนเห็นดวยโดยทันที (ใชวิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดวย) 

6. กรณีที่ผูเขารวมประชุมติดปญหาในการใชงานระบบ E-AGM ทานสามารถติดตอบริษัท โอเจ อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด ตามเบอรโทรศัพทท่ีระบุไวใน E-Mail ที่จัดสงคูมือการใชงานระบบไปใหทาน 

*** การประชุม E-AGM นี้จะเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเทานั้น และจะไมมีการจัดสถานที่การประชุมในรูป
แบบเดิม ขอความรวมมือผูถือหุนไมเดินทางมาท่ีบริษัท*** 

 

 

 



   

 

 

กรณีผูถือหุนมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ  

สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมแบบ E-AGM ดวยตนเองหรือไมสามารถมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะทาน
อื่นเขารวมประชุมแบบ E-AGM ได หากผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ กรุณาสงหนังสือมอบฉันทะ 
(เอกสารแนบที่ 6) โดยระบุผูรับมอบฉันทะเปนกรรมการอิสระตามที่บริษัทไดกําหนดไวพรอมเอกสารประกอบ ใหบริษัท 
ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565  ผานชองทางตอไปนี้ 

 ทางอีเมล : secretary@saksiam.co.th หรือ cs@saksiam.co.th 

 ทางไปรษณีย:   นางทิพมาศ ลําเจริญ  
    บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
   เลขท่ี 49/47 ถนนเจษฎาบดินทร ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 53000  

หมายเหตุ : กรณีที่ผูถือหุนระบุการลงคะแนนเสียงแตละวาระ กรรมการอิสระจะทําการลงคะแนนเสียงตามที่ทานไดระบุมา
ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นไมสามารถแบงการออกคะแนนเสียงเปนบางสวนได (เวนแตเปนการลงคะแนนเสียงของ 
Custodian) 

 

กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

กรุณานําสงขอมูลตอไปนี้  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) กรอกขอความถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อผู
มอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูรับมอบอํานาจ พรอมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) 

3. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทo 
4. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
6. จัดสงขอมูล ผานชองทางตอไปนี้ 

 ทางอีเมล : secretary@saksiam.co.th หรือ cs@saksiam.co.th 

 ทางไปรษณีย:    นางทิพมาศ ลําเจริญ  
   บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
   เลขท่ี 49/47 ถนนเจษฎาบดินทร ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 53000  

การสงคําแนะนําหรือคําถามเกี่ยวของกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวของกับวาระใดๆ ซึ่ง
จะพิจารณาในการประชุม E-AGM  

 

 



   

 

 

กรณีทานผูถือหุนมีความประสงคจะสงคําแนะนําหรือคําถามตาง ๆ สามารถกระทําได 2 วิธี ดังตอไปนี้ 

1. สงคําแนะนําหรือคําถามลวงหนาใหบริษัทกอนวันประชุม ผานชองทางดังตอไปนี ้

 อีเมล : secretary@saksiam.co.th หรือ cs@saksiam.co.th 

 โทรศัพท : 055-440372 ตอ 502  (ฝายเลขานุการบริษัท) 

 ทางไปรษณีย : นางทิพมาศ ลําเจริญ 
    บริษัท ศักดิ์สยามลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 49/47 ถนนเจษฎาบดินทร ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ  
จังหวัดอุตรดติถ 53000  

2. สงคําแนะนําหรือคําถามระหวางการประชุม สําหรับผูที่เขารวมประชุม E-AGM โดยผูเขารวมประชุมจะตองระบุชื่อ
และนามสกุล พรอมแจงวาเปนผูถือหุนเขารวมประชุมเอง หรือเปนผูรับมอบฉันทะ กอนที่จะมีการสงคําแนะนําหรือ
คําถามทุกครั้ง บริษัทเปดชองทางในการสงคําแนะนําและคําถามระหวางประชุม ดังนี ้

 ชองทางการสนทนาระบบพิมพขอความ (Chat)  

 ชองทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเขารวมประชุมจะกดปุมยกมือ และเปดไมคโครโฟนที่อุปกรณของตนเอง 
หลังจากที่เจาหนาที่ควบคุมระบบสงคําเชิญใหทานสนทนาได และกรุณาปดไมคโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จ
ทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิม่เติมไดจากคูมือการเขารวมประชุมท่ีถูกจัดสงไปยังอีเมลของผูเขารวมประชุม) 

ทั้งนี้ หากผูถือหุนมีขอสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดตอเจาหนาที่ ดังนี ้

1. เรื่องการสงเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ติดตอเลขานุการบริษัท
เพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได ตามชองทางการติดตอบริษัท ตามรายละเอียดขางตน 

2. เรื่องขั้นตอนการเขารวมประชุมและการลงคะแนนเสียงผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอยาง
ถูกตองและครบถวนแลว ติดตอบริษัท โอเจ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตามเบอรโทรศัพทที่ระบุไวใน E-Mail ที่จัดสง
คูมือการใชงานระบบไปใหทาน 

 

 

***************************************** 


