วันที่ 31 มีนาคม 2564
เรือ่ ง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 การส่งคาถามล่วงหน้า และวิธีการเข้าร่วมประชุมฯ
ในรูปแบบการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท ซีพแี อล กรุป๊ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564โดย
จัดขึน้ ในรูปแบบการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
(เริม่ ลงทะเบียนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เวลา 12.00น.) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 บริษัท ซีพีแอล กรุป๊ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700 หมูท่ ี่ 6 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 บริษัท ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี ้
1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.cpl.co.th ตัง้ แต่
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมและ
สามารถส่งคาถามล่วงหน้ามาได้ ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ทัง้ นี ้ ให้ระบุ ชื่อ-สกุล จานวนหุน้ ที่ถือในบริษัท ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่อีเมล์: secretary@cpl.co.th หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที่
“ฝ่ ายเลขานุการบริษัท”
บริษัท ซีพีแอล กรุป๊ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700 หมูท่ ี่ 6 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปูใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2. บริษัทมีความห่วงใยต่อผูถ้ ือหุน้ กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 (COVID-19) ที่ยงั ไม่กลับสูส่ ภาวะปกติ จึง
จัดการประชุมขึน้ ในรูปแบบผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ได้
ผ่านการตรวจสอบในเรือ่ งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแล้ว บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี ้
2.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ดว้ ยตนเอง บริษัทขอแนะนาให้ผถู้ ือ
หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก-ค ปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุม) โดยส่งเอกสารมายังบริษัท ตามที่อยูท่ ี่แจ้งไปข้างต้น ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

2.2 ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ผูถ้ ือหุน้ ยื่นคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Web Browser ตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 6
บริษัทจะส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) เวปลิง้ ค์ (Web link) และคูม่ ือการเข้าใช้ระบบ E-AGM ไปยังอีเมล์ที่ทา่ นได้สง่
มาแจ้งไว้กบั บริษัท
ผูร้ บั มอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ยื่นคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

พร้อมแนบสาเนาบัตร

ประชาชนของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ (ในกรณีผถู้ ือหุน้ มีการมอบฉันทะ) ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Web Browser ตามเอกสาร
ประกอบการเข้าประชุม 6 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนวันขึน้ เครือ่ งหมาย XM ที่กาหนด
ไว้ในวันที 10 มีนาคม 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) เวปลิง้ ค์ (Web link) และ
คูม่ ือการเข้าใช้ระบบ E-AGM ไปยังอีเมล์ที่ทา่ นได้สง่ มาแจ้งไว้กบั บริษัท
ผูร้ บั มอบฉันทะแบบ ค. สามารถเลือกแบบ E-Proxy ตามระเบียบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และ ยื่นคาร้องเข้า
ร่วมประชุมผ่านสือ่ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Web Browser ตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 6 พร้อมแนบสาเนา
หนังสือรับรองและบัตรประชาชนของกรรมการผูม้ ีอานาจ พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของนิติบคุ คลนัน้ ส่วนผูร้ บั มอบ
ฉันทะ ต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนวันขึน้ เครือ่ งหมาย XM ที่กาหนดไว้ในวันที 10 มีนาคม 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
บริษัทจะส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) เวปลิง้ ค์ (Web link) และคูม่ ือการเข้าใช้ระบบ E-AGM ไปยังอีเมล์ที่ทา่ นได้สง่
มาแจ้งไว้กบั บริษัท
กรณีที่ชื่อผูใ้ ช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รบั ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อ
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท โดยทันที่ ที่เบอร์ 02-709-5633-8 ต่อ 8110 – 8112 หรือ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ผู้
ให้บริการจัดการประชุม E-AGM เบอร์ 092 356-2720
ทัง้ นี ้ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 สามารถดูเพิม่ เติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
www.cpl.co.th/Investor Relations
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวอาจารีย ์ ศุภสินวงศ์ชยั
เลขานุการบริษัท

