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ที่ ZEN 2564-007 
วนัท่ี 12 เมษำยน 2564  

 
เรื่อง  แจง้ยกเลิกสถำนท่ีประชมุและเปล่ียนรูปแบบกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เป็นกำรประชมุผ่ำนส่ือ 

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร  

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   
 
ตำมท่ีท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทคร้งัท่ี 2/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์2564 มีมติก ำหนดวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

2564 ในวนัจนัทรท์ี่ 26 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้ง  บอลลมู ชัน้  3  โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรวิงส ์คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนน
ศรีนครนิทร ์แขวงหวัหมำก  เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร นัน้  

ดว้ยสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ที่มีควำมรุนแรงและขยำยตวัเป็นวงกวำ้งมำกขึน้ บริษัทฯ มีควำมห่วงใยต่อ
สุขภำพของผูถื้อหุน้ ดังน้ันเพ่ือป้องกันและลดควำมเส่ียงจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ทำงบริษัทฯ โดยประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรซึ่งไดร้บัมอบอ ำนำจจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท จึงเห็นสมควรใหเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบกำรจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
2564 เป็นกำรประชุมผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตำมหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับกำรประชุมผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์  

ท้ังนีก้  ำหนดกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 รวมถึงรำยละเอียดอื่นๆ เก่ียวกับกำรประชุม เช่น วัน เวลำ วำระกำร
ประชุม และวนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ยงัคงเดิมตำมมติที่ประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทคร้งัท่ี 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ ์2564 และตำมหนงัสือเชิญประชุมที่ไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้แลว้ อย่ำงไรก็ดี
หำกผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดงักล่ำว สำมำรถมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทท่ำนใด
ท่ำนหนึ่งตำมที่บริษัทไดก้ ำหนดและแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสำมัญผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยมี
ระเบียบและวิธีกำรในกำรเขำ้รว่มประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 

 
จึงเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

 
       ขอแสดงควำมนบัถือ 

 
 

             (นำยบญุยง ตนัสกลุ) 
          ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

 
 

http://www.zengroup.co.th/
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ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1 

 
ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

 
ขอแจง้ใหท้รำบถงึแนวปฏิบตัตินในกำรเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดงันี ้ 
 
1.   ขอควำมรว่มมอืผูถื้อหุน้มอบฉนัทะแทนกำรเขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

1.1 สืบเนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 บรษิัทมีควำมห่วงใยในสถำนกำรณด์งักล่ำว จงึสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้
พิจำรณำมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระแทนกำรเขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสำรประกอบ (ตำมส่ิงที่ส่ง
มำดว้ยล ำดบัท่ี 7 ของหนงัสือเชญิประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564) ใหแ้ก่บรษิัทล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุ โดยสำมำรถส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะดงักล่ำวพรอ้มเอกสำรประกอบ มำตำมที่อยูด่ำ้นล่ำงนี ้หรือโดยสแกนหรือถ่ำยรูปมำยงับรษิทัท่ีอีเมล ์
corporatesecretary@zengroup.co.th ภำยในวนัท่ี 19 เมษำยน 2564  

 
บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน )  
ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิัท  
เลขที่ 662 ซอยอ่อนนชุ 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 
โทรศพัท:์ 02-019-5000 
(หนงัสือมอบฉนัทะ)  
 

1.2 กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นนอกเหนือจำกกรรมกำรอิสระของบรษิัทเขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
      กรุณำส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสำรประกอบมำยงับรษิทัตำมที่อยู่ที่ระบใุนขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ หรือโดยสแกนหรือถ่ำยรูปส่ง 

มำยงับรษิัทท่ี อีเมล corporatesecretary@zengroup.co.th ภำยในวนัท่ี 19 เมษำยน 2564  
 

2.   กรณีผูถื้อหุน้มีควำมประสงคจ์ะเขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรือโดยผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) 

2.1 กำรยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ  
  ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงทะเบยีนโดย QR Code หรือลิง้ค ์(เริม่ใชง้ำนวนัท่ี 15 เมษำยน 2564) หรือส่งใบตอบ
รบัเขำ้รว่มประชมุฯ (ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 2) และส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนงัสือเดินทำงของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ (ในกรณีที่ผูถื้อ
หุน้มีกำรมอบฉนัทะ) เพื่อยืนยนัตวัตน มำยงับรษิัทตำมที่อยู่ที่ระบใุนขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ หรือโดยสแกนหรือถ่ำยรูปส่งมำยงับรษิัทท่ีอเีมล 
corporatesecretary@zengroup.co.th ภำยในวนัท่ี 19 เมษำยน 2564  

2.2 กำรเขำ้รว่มประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์  
ภำยหลงัจำกที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดย้ืนยนัตวัตนตำมขอ้ 2.1 และบรษิัทไดต้รวจสอบรำยชื่อผูถื้อหุน้ตำมขอ้มลูสมดุ

ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 และผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ได้
ยืนยนัตวัตนแจง้กลบัมำยงับรษิัทภำยในวนัท่ีก ำหนดแลว้ ลิง้คเ์ขำ้รว่มประชมุเฉพำะบคุคล รวมถึงคู่มือ กำรเขำ้ใชง้ำนในระบบ จะถกู
จดัส่งไปยงัอเีมลท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งทะเบียนไวก้บับรษิัท เพื่อใชใ้นกำรเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) ผ่ำนทำงระบบของบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (ล่วงหนำ้อยำ่ง นอ้ย 1 วนัก่อนวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
2564 ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ ฉนัทะ 1 รำย ต่อ 1 อีเมล เทำ่นัน้  

http://www.zengroup.co.th/
mailto:corporatesecretary@zengroup.co.th
mailto:corporatesecretary@zengroup.co.th
mailto:corporatesecretary@zengroup.co.th


 

บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน ) เลขที่ 662 ซอยอ่อนนชุ 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 
โทร. 0-2019-5000 www.zengroup.co.th เลขทะเบียนบริษัท 0107561000439 

3 

 

  ท้งันีก้ำรใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของบรษิัทสำมำรถใชไ้ดก้บั คอมพิวเตอร ์โนต้บุ๊ค แท็ปเล็ต หรือ โทรศพัทม์ือถือ 
ผ่ำน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตควำมเรว็ 4G หรือ อินเตอรเ์นต็บำ้นพืน้ฐำน โดย ระบบรองรบักำรเขำ้รว่ม
ประชมุท้งัแบบ E-Meeting และ E-Voting ตำมวิธีกำรท้งัแบบประชมุดว้ยตนเอง และกำรมอบฉนัทะ  
  กรณีมีขอ้สอบถำมเก่ียวกบักำรแจง้ควำมประสงคเ์ขำ้รว่มประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์กรุณำตดิต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ำกดั โทรศพัท ์097-087-2591 หรือโดยอเีมล phannapas@ojconsultinggroup.com   
 
3.   กำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้  

หำกมคี ำถำมที่ประสงคจ์ะใหบ้รษิัทชีแ้จงในประเด็นใดของระเบียบวำระกำรประชมุคร้งันี ้หรือขอ้มลูอ่ืน ๆ ของบรษิัท สำมำรถ
ส่งค ำถำมลว่งหนำ้ถึงเลขำนกุำรบรษิัทตำมที่อยู่ที่ระบใุนขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ หรือโดยอเีมล corporatesecretary@zengroup.co.th 
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สิ่งท่ีส่งมำดว้ย 2 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

(1) ขำ้พเจำ้ ………………………………………… สญัชำติ……….. หมำยเลขบตัรประชำชน…………….……………… 
  

ท่ีอยู่ ………………………………………………………………………………………………     
         

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
  โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม     .…………………….. หุน้ 
 
                         ประสงคจ์ะเขำ้รว่มประชมุ และลงคะแนนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ส ำหรบักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 โดย
ตอ้งกำรเขำ้รว่มประชมุ 
                                   เขำ้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง 
                                     

     มอบฉนัทะให ้(นำย/นำง / นำงสำว )…………………………………..........................  
     หมำยเลขบตัรประชำชน…………………..………….………….………..……....ไดเ้ขำ้รว่มประชมุดงักล่ำวขำ้งตน้ 
     (กรณีมอบฉนัทะตอ้งแนบหนงัสือมอบฉนัทะรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 1 ขอ้ 1)f 
 

           (3)         ขอ้มลูในกำรจดัส่งวิธีกำรเขำ้รว่มประชมุ 
          g 
                              อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
 
                              เบอรโ์ทร……………………………………………………………………….(โปรดระบ)ุ 
 

(4)         ลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิง้ค ์(เริ่มใชง้ำนวนัท่ี 15 เมษำยน 2564) หรือ ส่งแบบฟอรม์มำยงับริษัท หรือ โดยสแกนหรือ
ถ่ำยรูปมำยงับริษัทท่ีอีเมล corporatesecretary@zengroup.co.th  ภำยในวนัท่ี 19 เมษำยน 2564  

   https://zen.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 
 

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

 
       (………………………………………………………) 
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