
 

 

 
 

ที ่ สบ.(ตท.) 005/2563       

วนัที ่7 เมษายน 2563 

 
เรื่อง แจง้เปลี่ยนสถานทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และมาตรการจดัประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย  แบบคดักรองเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดโรคไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) 
 
 ตามที ่คณะกรรมการบรษิทั ชไูก จ ากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) ไดม้มีตกิ าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2563 ในวนัพฤหสับดทีี ่30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งประชุม 220 – 221 ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค เลขที ่88 ถนนเทพรตัน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260 ตามหนังสอื
เชญิประชุมซึง่ไดจ้ดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้แลว้นัน้ 
 
 เนื่องดว้ยหอ้งประชุม 220 – 221 ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งเป็นสถานทีจ่ดัประชุมไม่
สามารถใหบ้รกิารไดต้ามประกาศกรุงเทพมหานครลงวนัที ่27 มนีาคม 2563 เรื่องสัง่ปิดสถานทีเ่ป็นการชัว่คราว (ฉบบั
ที ่4) โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารในการพจิารณาเปลี่ยนแปลงวนั เวลาและ
สถานทีป่ระชุม ในการนี้ บรษิทัฯ จงึขอแจง้เปลีย่นแปลงสถานที่จดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดี
ที ่30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. เป็นลานเอนกประสงค ์อาคารโรงงาน บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 44/
88 หมู่ 1 ต าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 ซึง่ก าหนดการและวาระการประชุม
เป็นไปตามหนังสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ 
 
 บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการประชุมเป็นอย่างยิ่ง จาก
สถานการณ์ในปัจจุบนัมจี านวนผูต้ดิเชื้อเพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง เพื่อป้องกนัและลดความเสีย่งจากการแพร่
ระบาดของเชือ้ COVID-19 บรษิทัฯ จงึขอแจง้มาตรการและแนวปฏบิตัใินการประชุมทีจ่ะมคีวามกระชบัและระมดัระวงั
ภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าวดงันี้   
 

1. ขอใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถมอบ
ฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตามวธิกีารซึ่งแสดงในสิง่ที่ส่งมาดว้ย 8 
ของหนังสอืเชญิประชุมที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (แนะน าให้ท่านออกเสยีงในวาระต่างๆล่วงหน้า) โดยส่ง
หนังสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานใส่ซองส่งไปรษณียต์อบรบั ซึง่ไดน้ าส่งไปพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมโดยไม่ตอ้ง 

 



 

 

 
 

ติดแสตมป์มายงั เลขานุการบรษิัท บรษิัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ต าบลศรีษะจรเขใ้หญ่ 

อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 ภายในวนัองัคารที ่28 เมษายน 2563 

2. ขอแจง้ช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า โดยผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระ
การประชุมไดเ้ป็นการล่วงหน้า ซึง่บรษิทัฯ จะบนัทกึค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชุม และเผยแพร่
รายงานการประชุมผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ผ่านช่องทางดงันี้ 
2.1 ส่งมาพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ โดยใส่ซองไปรษณียต์อบรบั (โดยไม่ตอ้งตดิแสตมป์) ซึง่ไดส่้งไปพรอ้ม

หนังสอืเชญิประชุมมายงั เลขานุการบรษิทั บรษิทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) เลขที ่44/88 หมู่ 1 ต าบลศรีษะ
จรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 

2.2 อเีมล info@chukai.co.th 
 

3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงค์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ปฏบิตัติามแนวทางการ
ด าเนินการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัและลดความเสีย่งของการแพร่ระบาดของ
ไวรสั COVID-19 ดงันี้ 

3.1 ผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคดักรองโรคไวรสั COVID-19 ตามที่ได้แนบมา
พรอ้มนี้ก่อนการเขา้ร่วมประชุม ในกรณีทีท่่านปกปิดขอ้มลูดา้นสุขภาพหรอืประวตักิารเดนิทางของท่าน 
อาจถอืเป็นความผดิตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ.2558 

3.2 บรษิัทฯ เตรยีมการเพื่อลดความแออดัของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ประชุม โดยจดัเว้นระยะห่าง 2 เมตรในจุด
ต่างๆ คอื จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบยีน รวมถงึรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร ใน
บริเวณพื้นที่จ ัดงาน และการจัดที่นัง่ในโถงประชุมซึ่งมีจ านวนจ ากัด จะสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้
ประมาณ 100 ทีน่ัง่ เมื่อทีน่ัง่เตม็แลว้ บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการมอบฉนัทะแทนการเขา้ร่วมประชุม 

3.3 ผูถ้อืหุน้จะต้องสวมหน้ากากอนามยัของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคดักรองก่อนการเขา้บรเิวณ
หรอืสถานทีจ่ดัประชุม โดยบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ใหเ้ขา้บรเิวณพืน้ทีป่ระชุม ส าหรบัท่านผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่
ผ่านการคดักรองหรอืไม่ท าแบบคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรกต็ามผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่
ผ่านการคดักรองยงัคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนแทนได ้

3.4 ผูถ้อืหุน้ทีผ่่านการคดักรองต้องตดิสตกิเกอร์และสวมใส่หน้ากากอนามยัของตนเองตลอดเวลาทีเ่ขา้ร่วม
ประชุม 

3.5 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บรษิัทฯ ขอให้ส่งค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่บรษิัทฯ เพื่อจดัส่ง
ค าถามแก่ประธานกรรมการต่อไป 
 

4. บรษิทัฯ จดัเตรยีมของว่างส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านแบบ Snack Box เพื่อลดความเสีย่งการแพร่ระบาด 
 

5. หากสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลงต่อไป หรอืมขีอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั ฯ (www.chukai.co.th) 
 

mailto:info@chukai.co.th
http://www.chukai.co.th/


 

 

 

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนมาก อาจท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบยีนเขา้
ร่วมประชุม บรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
                                                                    บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

(นายธงไชย แพรรงัส)ี 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

 

เลขานุการบรษิทั  

โทร. 0-2715-0000 ต่อ 1004 หรอื 1027 หรอื 1029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบคดักรองเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

ก่อนเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2563 

ณ โถงประชมุ ชัน้ 1 อาคารโรงงาน บริษทั ชูไก จ ากดั (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) 

ขอความร่วมมอืท่านใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งเป็นความจรงิ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ 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)………..…………...…………….หมายเลขโทรศพัท(์Mobile Phone Number)………........………… 

 

1. ท่านมไีข ้≥ 37.5 °C หรอืไม่ Do you have a fever? (≥ 37.5 °C)  ใช ่(YES)           ไม่ใช่ (NO) 
2. ท่านมอีาการดงัต่อไปนี้หรอืไม่ Do you have any of these symptoms?   

ไอ Cough      ใช ่(YES)           ไม่ใช่ (NO) 
เจบ็คอ Sore Throats     ใช ่(YES)           ไม่ใช่ (NO)  
น ้ามกูไหล Runny Nose      ใช ่(YES)           ไม่ใช่ (NO)  
เหนื่อยหอบ Shortness of breath    ใช ่(YES)           ไม่ใช่ (NO) 

3. ท่านมปีระวตักิารเดนิทางมาจากต่างประเทศ หรอืมาจากพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใน 14 
วนัทีผ่่านมาหรอืไม่  
Have you traveled/ transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the 
past 14 days? 
ใช่ (YES)             มาจากประเทศ/พื้นที ่(I have traveled to):_____________________________ 
ไม่ใช่ (NO)  

4. ท่านมปีระวตัสิมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยทีต่อ้งสงสยัโรคตดิต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืไม่ 
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? 
ใช่ (YES)              
ไม่ใช่ (NO)  

 

หมายเหตุ หากพบว่าคุณมไีข ้ ≥ 37.5 °C หรอืมอีาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามทีบ่รษิทัฯ ระบุไว ้ หรอืมปีระวตัเิดนิทางมาจาก

ประเทศหรอืพื้นทีท่ีม่กีารระบาดของ COVID-19 หรอืมปีระวตัสิมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยทีต่อ้งสงสยัการตดิเชือ้ COVID-19 บรษิทัฯ 

ขอใหคุ้ณมอบฉนัทะแก่กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ดว้ยการกรอกและส่งหนังสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ แทนการเขา้

ร่วมประชุม และเดนิทางกลบั พรอ้มปฏบิตัติามค าแนะน าของกองควบคุมโรค 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. 


