แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเข้ ำร่ วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563
ด้วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรน่ า 2019 (COVID-19) บริ ษทั มี ความห่ วงใยต่อสถานการณ์ ดงั กล่าว
เป็ นอย่ า งยิ่ ง จึ ง ขอก าหนดแนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ ผู ้ถื อ หุ้ น ในการเข้ า ร่ วมการประชุ ม สามั ญ ผู ้ถื อ หุ้ น ของบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2563
โดยขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มีความเสี่ ยง ขอให้ท่านพิจารณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรื อมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ (กรณี มอบฉันทะให้
กรรมการอิ ส ระโปรดส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะล่ ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุ ม ) หากท่ า นมี ค าถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วาระการประชุ ม
สามารถส่งคาถามให้แก่บริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ ือหุ้นที่มีความเสี่ ยง ได้แก่
1.1 ผูท้ ี่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ น้ ามูกไหล เหนื่อยหอบ มีไข้
1.2 ผูท้ ี่มีประวัติการเดินทางไป/กลับ/แวะผ่าน ประเทศที่กระทรวงสาธารณสุ ขประกาศเป็ นเขตโรคติดต่ออันตราย และ
พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องและเข้ามาในประเทศไทยหลังวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
1.3 ผูท้ ี่มีปฏิสัมพันธ์ พูดคุย ร่ วมประชุม ใกล้ชิด สัมผัส ใช้สถานที่ร่วมกับผูต้ ิดเชื้อ COVID-19
1.4 ผูท้ ี่สัมผัสหรื อใกล้ชิดกับบุคคลตามข้อ 1.1 และ 1.2
2. บริ ษทั จะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริ เวณด้านหน้าห้องประชุม กรณี ที่ตรวจพบผูม้ ีความเสี่ ยง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ไม่อนุญาตให้ผทู ้ ี่มีความเสี่ ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าประชุมแทนได้)
3. บริ ษทั ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเตรี ยมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ ตลอดเวลาที่เข้าร่ วมประชุม หากในระหว่างการ
ประชุ ม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มท่านใดมี อาการไข้ ไอ จาม มี น้ ามูก มี อาการเกี่ ยวกับทางเดิ นหายใจหรื อหายใจล าบาก ขอความร่ วมมื อ
โปรดออกจากห้องประชุมทันที ทั้งนี้ โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยจะเว้นระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เมตร ในการตรวจหนังสื อ
มอบฉันทะและการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
4. บริ ษทั จะจัดที่นั่งของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมให้มีระยะห่ างที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่ างอย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่ งจะทาให้ที่นั่ง
ในห้ อ งประชุ ม ลดลงอย่ า งมี นัย ส าคัญ และเมื่ อ ที่ นั่ง ที่ จัด ไว้ใ ห้ เ ต็ ม แล้ว ท่ า นผู ้ถื อ หุ้ น จะไม่ ส ามารถเข้า ห้ อ งประชุ ม เพิ่ ม เติ ม ได้
ซึ่งบริ ษทั ต้องขอความร่ วมมือให้ท่านผูถ้ ือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
5. ด้วยความห่ วงใยต่ อ สุ ข ภาพของท่านผูถ้ ื อ หุ้ น บริ ษ ัท ขอความร่ วมมื อ จากผูถ้ ื อ หุ้น แม้ไ ม่ ใ ช่ กลุ่ ม เสี่ ย ง ควรมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทน
6. เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการแพร่ ร ะบาด บริ ษ ัท จึ ง ไม่ จัด ไมโครโฟนสาหรั บสอบถาม หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ที่ ป ระสงค์
จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคาถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อจัดส่งคาถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
7. บริ ษทั จะดาเนินการประชุมให้กระชับที่สุด และเป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
8. บริ ษทั งดแจกรายงานประจาปี 2562 ในรู ปแบบเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่ งของกับผูอ้ ื่นและเพื่อความปลอดภัย
สุ ขอนามัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน โดยท่านสามารถขอรับรายงานประจาปี 2562 ได้ที่เลขานุการบริ ษทั ณ บริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์
เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
(โทร 02 263 1010 ต่อ 222)
9. บริ ษทั งดแจกของชาร่ วยและงดให้บริ การอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ ยงในการแพร่ เชื้อของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะจัดเตรี ยมเครื่ องดื่มไว้ให้ผรู ้ ่ วมประชุมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่ วมการประชุม
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอความร่ วมมือจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านมา ณ ที่น้ ี
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กำรส่ งเอกสำรหนังสื อมอบฉันทะให้ แก่กรรมกำรอิสระ
ท่านผูถ้ ือหุ้นซึ่งประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ สามารถใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบที่กาหนดรายการ
ต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ และได้ระบุชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุ้น เพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ สาหรับ
รายละเอียดและประวัติย่อ ของกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและเลขานุ การบริ ษทั ”
ในรายงานประจาปี ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสื อเชิญประชุม และ “ข้อมูลของกรรมการที่บริ ษทั เสนอชื่อให้ผถู ้ ือหุ้นมอบฉันทะ”
(สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8 ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น)
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสื อมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารที่จะต้องนามาในวันประชุม
ผู ้ถื อ หุ้ น (สิ่ งที่ ส่ ง มาด้ ว ยล าดั บ ที่ 7 ในหนั ง สื อบอกกล่ า วนั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ้ น ) มายัง ส านั ก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท ที่
นายพงษ์ศกั ดิ์ ใหม่ซ้อน เลขานุการบริ ษทั ณ บริ ษทั อีสเทอร์ น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
ชั้น 5 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน กรุ ง เทพมหานคร 10330 ภายในเวลา 17.00 น. ของวัน ที่ 27 กรกฎาคม 2563 หรื อ
ส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป ณ สถานที่ประชุม

กำรส่ งคำถำมล่ วงหน้ ำสำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563
ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถาม โดยแจ้งรายละเอียดของผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
1. ชื่อ – นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. E-Mail
4. คาถามและวาระที่ตอ้ งการจะส่งคาถาม
โดยสามารถส่งคาถามล่วงหน้า ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 (วันที่บริ ษทั ได้รับเอกสาร) ได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้
ที่อยูส่ าหรับส่งเอกสาร
นายพงษ์ศกั ดิ์ ใหม่ซอ้ น (เลขานุการบริ ษทั )
บริ ษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
(โทร 02 263 1010 ต่อ 222)
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