ที่

สบ.(ตท.) 007/2564
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เรื่อง

แจ้งกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เป็ นวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และเป็ นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย

1) แบบฟอร์มใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
2) ระเบียบและวิธกี ารในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามที่บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564 ออกไป
อย่างไม่มกี าหนด รายละเอียดปรากฎตามหนังสือของบริษทั ฯ ทีแ่ จ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2564 นัน้
บริษทั ฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทจ่ี ะเข้าร่วมประชุม และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19
ของหน่ ว ยงานภาครัฐ คณะกรรมการบริษัท ฯ จึง ได้มีม ติใ ห้เ ปลี่ย นรู ป แบบการประชุ ม เป็ น การประชุ ม ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เป็ นวันจันทร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.30 น. โดยคงวันทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงสาหรับการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ทีก่ าหนดไว้เดิม และยังคงมีระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ตามเดิมทีไ่ ด้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบแล้ว
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ขอให้ส่งใบตอบรับการเข้ าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิง่ ที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมด้วยเอกสารยืนยันตัวตน ตามคู่มอื และวิธกี ารในการเข้าร่วม
ประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี ผ่ า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-AGM) (สิ่ง ที่ส่ง มาด้ว ย 2) มายัง บริษัท ฯ ภายในวัน ที่ 9
พฤษภาคม 2564 ก่อนการประชุม
เมื่อบริษทั ได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2564 ที่กาหนดไว้เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษทั จะส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุม
และวิธกี ารเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมล์ทท่ี ่านได้ส่งมาแจ้งบริษทั
เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษทั จะเปิ ดระบบ e-AGM ให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) e-AGM ได้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ตัง้ แต่เวลา 12.30 น. เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว ผูถ้ อื หุน้ สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งหนังสือมอบฉันทะทีแ่ สดงความประสงค์ในการ

ลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษทั
ตามทีอ่ ยู่ขา้ งล่างนี้
นางสาววนิดา ดาราฉาย
เลขานุการบริษทั (หนังสือมอบฉันทะ)
บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่
อาเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 0-2715-0000 ต่อ 1004 หรือ 1027
บริษทั ขอกาหนดให้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ได้รบั ทางไปรษณียใ์ นวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เป็ นวันสุดท้าย
ทีจ่ ะมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ขอความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ ส่ง คาถามหรือความ
คิดเห็นล่วงหน้า (ถ้ามี) มายังบริษทั โดยส่งมาทีอ่ เี มล์ info@chukai.co.th บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคาถาม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมตามความเหมาะสม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยท่านผูถ้ อื หุน้ ในความไม่สะดวกทีอ่ าจเกิดขึน้ มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)

(นายธงไชย แพรรังสี)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

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

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 1

ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
Confirmation form for attending the e-AGM
of Chu Kai Public Company Limited

(1) ข้าพเจ้า………………………………………………….....................…..………… สัญชาติ......................................................
I/We Nationality

อยู่ที่…………………………………………………..............…..…………………......…………………..................................................
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Chu Kai Public Company Limited

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์.....................................................................
Securities holder number

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ................................................................... หุ้น
Holding the total amount of

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
โดย
เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
มอบฉันทะให้ (นาย / นาง / นางสาว )…………...........................……....………………................................................
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง……...............................………....……………....ได้เข้าร่วมประชุม
ดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้า
(3) ข้อมูลของผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุม เพื่อให้บริษัทจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม มีดังนี้
อีเมล…………………………………………………………………............................................……....…(โปรดระบุ)
email

เบอร์โทร…………………………………….............................................………………………………….(โปรดระบุ)
Contact number

(4) ข้าพเจ้าจะส่งใบตอบรับนี้ พร้อมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือ
หุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มายังบริษัทภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564
(5) เมื่อผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม
ไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ข้างต้น
(6) ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และเลขบัตรประชาชนไว้สำหรับการ Log-in เข้าระบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
1. เอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน มีดังนี้
1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการ
กรอกข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- ภาพถ่ายผู้ถือหุ้นถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน
1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการ
กรอกข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ทีล่ งนามรับรองความ
ถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ที่ลงนามรับรอง
ความถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
- ภาพถ่ายผู้รับมอบฉันทะถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน (สำหรับการยืนยันตัวตนโดยผู้รับ
มอบฉันทะ)
**เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผูม้ อบฉันทะ อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลง
ลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
2. การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สแกนหรือถ่ายรูปเอกสารตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 ส่งมายัง
บริษัทที่อีเมล์ info@chukai.co.th ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564
- กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานประกอบการมอบ
ฉันทะฉบับจริงถึงบริษัท ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ตามที่อยู่ข้างท้ายนี้
นางสาววนิดา ดาราฉาย (หนังสือมอบฉันทะ)
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 444/88 หมู่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 0-2715-0000
บริษัทขอกำหนดให้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้รับทางไปรษณีย์ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายที่จะมี
สิทธิเข้าร่วมประชุม

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2 (ต่อ)

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามข้อ 2 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้
ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2564 แล้ว
เสร็จ ลิ้งค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั
มอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่าน
ทางระบบของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยผู้ถือหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล์ เท่านั้น
ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมของบริษัทสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็ปเล็ต
หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับ
การเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ e-Meeting และ e-Voting ตามวิธีการทั้งแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ กรณี
มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
โทรศัพท์ 02-022-6200 กด 2 ในวันทำการ หรือวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.30 น. หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ 062-3696554, 099-362-9462 และ 097-186-6396
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจส่งคำถาม หรือขอให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุม
ครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่อีเมล์ info@chukai.co.th
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะ ดังนั้นชื่อผู้ใช้งาน (User name) หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสูร่ ะบบ เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันใน
หลายอุปกรณ์พร้อมๆกัน ดังนั้นผูถ้ ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น
บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัท
ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฏหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว หากท่านกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความ
เสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ถอื หุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดแก่
บริษัทจากการฟ้องร้อง ดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทต่อผู้ถือหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะที่
กระทำการดังกล่าว
หากในระหว่างการประชุม ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนและวิธีการฉบับนี ้ หรือกระทาการ
ใดๆ อันเป็ นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการกระทา
การใดๆ ตามที่เห็นควรและอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

