
 

 

 

ที ่ สบ.(ตท.) 007/2564       

วนัที ่5 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง แจง้ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เป็นวนัที ่10 พฤษภาคม 2564 และเป็นการประชุมผ่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) (แกไ้ข) 

 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย  ขัน้ตอนและวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(e-AGM)  
โดยแอปพลเิคชนั IR PLUS AGM 

 

 ตามที่บรษิทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) (บรษิัทฯ) ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 ออกไป
อย่างไม่มกี าหนด รายละเอยีดปรากฎตามหนังสอืของบรษิทัฯ ทีแ่จง้ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที ่27 
เมษายน 2564 นัน้   

บรษิทัฯ มคีวามห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทีจ่ะเขา้ร่วมประชุม และเพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 

ของหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้เปลี่ยนรูปแบบการประชุม เป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-AGM) และก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เป็นวนัจนัทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 
เวลา 14.30 น. โดยคงวนัทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงส าหรบัการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัที ่7 เมษายน 2564 ทีก่ าหนดไวเ้ดมิ และยงัคงมรีะเบยีบวาระการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  2564 ตามเดมิทีไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้   

 ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะเขา้ประชุมดว้ยตนเองหรอืโดยการมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนนผ่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) ขอใหศ้กึษาขัน้ตอนและวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยแอปพลเิคชัน่ IR PLUS AGM  รวมถึงคู่มอืการใช้งานแอปพลเิคชัน่ดกัล่าว (สิง่ที่ส่งมา
ดว้ย)   

เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ร่วมประชมุ บรษิทัจะเปิดระบบ e-AGM ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ
เพื่อยนืยนัตวัตนไดต้ัง้แต่วนัพฤหสับดทีี ่6 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป จนถงึวนัจนัทรท์ี ่10 พฤษภาคม 
2564 เวลา 17.00 น. และผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถเขา้สู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเขา้ร่วมประชุม
ไดใ้นวนัจนัทรท์ี ่10 พฤษภาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่อสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) ดงักล่าว ผูถ้อืหุน้สามารถ
มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมแทน โดยส่งหนังสอืมอบฉนัทะทีแ่สดงความประสงคใ์นการ 

 



 

 

 

ลงคะแนนเสยีงไว้แล้ว (หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก หรอืแบบ ข) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายงับรษิทั
ตามทีอ่ยู่ขา้งล่างนี้ 

นางสาววนิดา ดาราฉาย  
เลขานุการบรษิทั (หนังสอืมอบฉนัทะ) 
บรษิทั ชไูก จ ากดั (มหาชน) เลขที ่44/88 หมู ่1 ต าบลศรีษะจรเขใ้หญ่  
อ าเภอบางเสาธง สมทุรปราการ 10570  
โทรศพัท ์0-2715-0000 ต่อ 1004 หรอื 1027 

 

บรษิทัขอก าหนดใหห้นังสอืมอบฉันทะทีบ่รษิทัไดร้บัทางไปรษณียใ์นวนัที ่9 พฤษภาคม 2564 เป็นวนัสุดทา้ย
ทีจ่ะมสีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามหรอืประสงค์จะแสดงความคดิเหน็ ขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ส่งค าถามหรอืความ
คดิเหน็ล่วงหน้า (ถ้าม)ี มายงับรษิทั โดยส่งมาทีอ่เีมล์ info@chukai.co.th บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคดักรองค าถาม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมตามความเหมาะสม 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ และขออภยัท่านผูถ้อืหุน้ในความไม่สะดวกที่อาจเกดิขึน้มา ณ โอกาสนี้ 

  
ขอแสดงความนับถอื 

                                                                    บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 

(นายธงไชย แพรรงัส)ี 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

 

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

 

  

mailto:info@chukai.co.th
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ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

ข้ันตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
        โปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ("Application") และะศึกษาคู่มือการใช้งาน Application ได้จาก
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