ที่

สบ.(ตท.) 005/2563
วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง

แจ้งเปลี่ยนสถานทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 และมาตรการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย

แบบคัดกรองเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ตามที่ คณะกรรมการบริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ได้มมี ติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 220 – 221 ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ตามหนังสือ
เชิญประชุมซึง่ ได้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ แล้วนัน้
เนื่องด้วยห้องประชุม 220 – 221 ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งเป็ นสถานทีจ่ ดั ประชุมไม่
สามารถให้บริการได้ตามประกาศกรุงเทพมหานครลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั ่งปิ ดสถานทีเ่ ป็ นการชัวคราว
่
(ฉบับ
ที่ 4) โดยทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและ
สถานทีป่ ระชุม ในการนี้ บริษทั ฯ จึงขอแจ้งเปลีย่ นแปลงสถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. เป็ นลานเอนกประสงค์ อาคารโรงงาน บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) เลขที่ 44/
88 หมู่ 1 ตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 ซึง่ กาหนดการและวาระการประชุม
เป็ นไปตามหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้ว
บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการประชุมเป็ นอย่างยิ่ง จาก
สถานการณ์ในปั จจุบนั มีจานวนผูต้ ดิ เชื้อเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่ อป้ องกันและลดความเสีย่ งจากการแพร่
ระบาดของเชือ้ COVID-19 บริษทั ฯ จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบตั ใิ นการประชุมทีจ่ ะมีความกระชับและระมัดระวัง
ภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าวดังนี้
1. ขอให้ผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธกี ารซึ่งแสดงในสิง่ ที่ส่งมาด้วย 8
ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (แนะนาให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆล่วงหน้ า) โดยส่ง
หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองส่งไปรษณียต์ อบรับ ซึง่ ได้นาส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยไม่ตอ้ ง

ติดแสตมป์ มายัง เลขานุ การบริษัท บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 ภายในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคาถามล่วงหน้า โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระ
การประชุมได้เป็ นการล่วงหน้า ซึง่ บริษทั ฯ จะบันทึกคาถามและคาตอบไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่
รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ผ่านช่องทางดังนี้
2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณียต์ อบรับ (โดยไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) ซึง่ ได้ส่งไปพร้อม
หนังสือเชิญประชุมมายัง เลขานุ การบริษทั บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตาบลศีรษะ
จรเข้ใหญ่ อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
2.2 อีเมล info@chukai.co.th
3. กรณีผถู้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
ดาเนินการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้ องกันและลดความเสีย่ งของการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ดังนี้
3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 ตามที่ได้แนบมา
พร้อมนี้ก่อนการเข้าร่วมประชุม ในกรณีทท่ี ่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัตกิ ารเดินทางของท่าน
อาจถือเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ.2558
3.2 บริษัทฯ เตรียมการเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง 2 เมตรในจุด
ต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร ใน
บริเ วณพื้น ที่จ ัด งาน และการจัด ที่นั ง่ ในโถงประชุ ม ซึ่ง มีจ านวนจ ากัด จะสามารถรองรับ ผู้ถือ หุ้น ได้
ประมาณ 100 ทีน่ งั ่ เมื่อทีน่ งเต็
ั ่ มแล้ว บริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุม
3.3 ผูถ้ อื หุน้ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคัดกรองก่อนการเข้าบริเวณ
หรือสถานทีจ่ ดั ประชุม โดยบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ ให้เข้าบริเวณพืน้ ทีป่ ระชุม สาหรับท่านผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่
ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทาแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ตามผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่
ผ่านการคัดกรองยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้
3.4 ผูถ้ อื หุน้ ทีผ่ ่านการคัดกรองต้องติดสติกเกอร์และสวมใส่หน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลาทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม
3.5 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทฯ ขอให้ส่งคาถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่ง
คาถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
4. บริษทั ฯ จัดเตรียมของว่างสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านแบบ Snack Box เพื่อลดความเสีย่ งการแพร่ระบาด
5. หากสถานการณ์มกี ารเปลีย่ นแปลงต่อไป หรือมีขอ้ กาหนดจากหน่ วยงานราชการเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.chukai.co.th)

ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี ผี เู้ ข้าร่วมประชุมจานวนมาก อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม บริษทั ฯ จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน)

(นายธงไชย แพรรังสี)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

เลขานุการบริษทั
โทร. 0-2715-0000 ต่อ 1004 หรือ 1027 หรือ 1029

แบบคัดกรองเพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
ณ โถงประชุม ชัน้ 1 อาคารโรงงาน บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) (CRANE)
COVID-19 Screening Form
Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on April 30th, 2020
At Factory Building, 1st Floor, Chu Kai Public Company Limited (CRANE)
ขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องเป็ นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the
spreading of the disease.
ชื่อ-สกุล(Name-Surname)………..…………...…………….หมายเลขโทรศัพท์(Mobile Phone Number)………........…………
1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือไม่ Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)
ใช่ (YES)
ไม่ใช่ (NO)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ Do you have any of these symptoms?
ไอ Cough
ใช่ (YES)
ไม่ใช่ (NO)
เจ็บคอ Sore Throats
ใช่ (YES)
ไม่ใช่ (NO)
น้ามูกไหล Runny Nose
ใช่ (YES)
ไม่ใช่ (NO)
เหนื่อยหอบ Shortness of breath
ใช่ (YES)
ไม่ใช่ (NO)
3. ท่านมีประวัตกิ ารเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14
วันทีผ่ ่านมาหรือไม่
Have you traveled/ transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the
past 14 days?
ใช่ (YES)
มาจากประเทศ/พื้นที่ (I have traveled to):_____________________________
ไม่ใช่ (NO)
4. ท่านมีประวัตสิ มั ผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งสงสัยโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?
ใช่ (YES)
ไม่ใช่ (NO)
หมายเหตุ หากพบว่าคุณมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามทีบ่ ริษทั ฯ ระบุไว้ หรือมีประวัตเิ ดินทางมาจาก
ประเทศหรือพื้นทีท่ ม่ี กี ารระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัตสิ มั ผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งสงสัยการติดเชือ้ COVID-19 บริษทั ฯ
ขอให้คุณมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ แทนการเข้า
ร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
If you have a fever (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled/ transited from any countries
except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected
COVID-19 patients, CRANE would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent directors to
attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy and submit to CRANE staff.

