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แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษทัมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงักล่าว 
เ ป็นอย่าง ย่ิง จึงขอก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับผู ้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี  1/2563                                      
โดยขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมีความเส่ียง ขอให้ท่านพิจารณามอบฉนัทะให้แก่บุคคลอ่ืนหรือมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระ (กรณีมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุม) หากท่านมีค าถามท่ีเ ก่ียวข้องกับวาระการประชุม                               
สามารถส่งค าถามให้แก่บริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

ผูถื้อหุ้นท่ีมีความเส่ียง ไดแ้ก่ 
1.1 ผูท่ี้มีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ไอ จาม เจ็บคอ น ้ามูกไหล เหน่ือยหอบ มีไข ้
1.2 ผูท่ี้มีประวติัการเดินทางไป/กลบั/แวะผ่าน ประเทศท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออนัตราย และ

พ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดต่อเน่ืองและเขา้มาในประเทศไทยหลงัวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 
1.3 ผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์ พูดคุย ร่วมประชุม ใกลชิ้ด สัมผสั ใชส้ถานท่ีร่วมกบัผูติ้ดเช้ือ COVID-19  
1.4 ผูท่ี้สัมผสัหรือใกลชิ้ดกบับุคคลตามขอ้ 1.1 และ 1.2 

2. บริษทัจะจดัจุดคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรค บริเวณดา้นหน้าห้องประชุม กรณีท่ีตรวจพบผูมี้ความเส่ียง 
บริษทัขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูท่ี้มีความเส่ียงดงักล่าวเขา้ไปในห้องประชุม (ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตวัเอง ท่านสามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ประชุมแทนได)้ 

3. บริษทัขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมเตรียมหนา้กากอนามยัและสวมใส่ตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม หากในระหว่างการ
ประชุม ผูเ้ข้าร่วมประชุมท่านใดมีอาการไข้ ไอ จาม มีน ้ ามูก มีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจหรือหายใจล าบาก ขอความร่วมมือ                        
โปรดออกจากห้องประชุมทนัที ทั้งน้ี โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยจะเวน้ระยะห่างไม่นอ้ยกว่า 1.5 เมตร ในการตรวจหนงัสือ 
มอบฉนัทะและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

4. บริษทัจะจดัท่ีนั่งของผูเ้ขา้ร่วมประชุมให้มีระยะห่างท่ีเหมาะสม โดยเวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ซ่ึงจะท าให้ท่ีนั่ง           
ในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และเม่ือท่ีนั่งท่ีจัดไว้ให้เต็มแล้ว ท่านผู ้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมเพ่ิมเติมได้  
ซ่ึงบริษทัตอ้งขอความร่วมมือให้ท่านผูถื้อหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

5. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผูถื้อหุ้น บริษัทขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นแม้ไม่ใช่กลุ่มเส่ียง ควรมอบฉันทะ                          
ให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทน 

6. เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จัดไมโครโฟนส าหรับสอบถาม หากผูเ้ข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์                           
จะสอบถามในท่ีประชุม ขอให้ส่งค าถามให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือจดัส่งค าถามแก่ประธานกรรมการต่อไป 

7. บริษทัจะด าเนินการประชุมให้กระชบัท่ีสุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
8. บริษทังดแจกรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบเล่มในวนัประชุม เพ่ือลดการสัมผสัส่ิงของกบัผูอ่ื้นและเพ่ือความปลอดภยั

สุขอนามยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน โดยท่านสามารถขอรับรายงานประจ าปี 2562 ไดท่ี้เลขานุการบริษทั ณ บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ 
เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
(โทร 02 263 1010 ต่อ 222) 

9. บริษทังดแจกของช าร่วยและงดให้บริการอาหาร เพ่ือป้องกนัความเส่ียงในการแพร่เช้ือของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะจดัเตรียมเคร่ืองด่ืมไวใ้ห้ผูร่้วมประชุมตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมการประชุม 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านมา ณ ท่ีน้ี 
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กำรส่งเอกสำรหนังสือมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอสิระ 
 

ท่านผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระ สามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบที่ก าหนดรายการ
ต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะไว ้และไดร้ะบุช่ือกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กบัผูถื้อหุ้น เพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ ส าหรับ
รายละเอียดและประวติัย่อของกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหัวขอ้ “รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหารและเลขานุการบริษทั”              
ในรายงานประจ าปี ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนงัสือเชิญประชุม และ “ขอ้มูลของกรรมการท่ีบริษทัเสนอช่ือให้ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะ” 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น) 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พร้อมดว้ยเอกสารท่ีจะตอ้งน ามาในวนัประชุม
ผู ้ถือหุ้น  ( ส่ิง ท่ี ส่งมาด้วยล าดับ ท่ี  7 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น )  มาย ังส านักงานใหญ่ของบริษัท ท่ี                                                  
นายพงษศ์กัด์ิ ใหม่ซ้อน เลขานุการบริษทั ณ บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 
ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2563 หรือ                             
ส่งมอบต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ณ สถานท่ีประชุม 

 

กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 1/2563  
 

ท่านผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถาม โดยแจง้รายละเอียดของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
1. ช่ือ – นามสกุล 
2. หมายเลขโทรศพัท ์
3. E-Mail 
4. ค าถามและวาระท่ีตอ้งการจะส่งค าถาม 
โดยสามารถส่งค าถามล่วงหนา้ ภายในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2563 (วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสาร) ไดท่ี้ช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 
ท่ีอยูส่ าหรับส่งเอกสาร 

 นายพงษศ์กัด์ิ ใหม่ซอ้น (เลขานุการบริษทั) 
 บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  
 เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต 
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 (โทร 02 263 1010 ต่อ 222) 


