
 

ท่ี ECF02 009/2564 
 
 23 มนีาคม 2564 

 
เรื่อง การเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท และแนวปฏบิตัิเพื่อ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามที่ ทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่1/2564 เมื่อ
วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 ไดม้มีตใิห้เรยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนน
ศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 นัน้ 

 
บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ด าเนินการจดัท าหนังสอืเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่เอกสารดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.eastcoast.co.th ภายใต้หวัข้อ “นักลงทุนสมัพนัธ์”/ หวัข้อย่อย “การจดัประชุมผู้ถือหุ ้น” ตัง้แต่วนัที่ 23 
มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดวาระการประชุมและ
ข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  

 
อนึ่ง เพื่อให้การจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ บริษัทขอเรียนเชิญ

ให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซกัถามที่เกี่ยวกบัวาระการประชุมที่จะพิจารณาในการประชุม ดงักล่าวเป็นการล่วงหน้า พร้อม
ระบุชื่อ หมายเลขโทรศพัท์ และอีเมล์ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น มาที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th 
หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ส านักงานสาขา 2 
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 หรือโทรศพัท์ 0-2152-7301-4 
ต่อ 212 ภายในวนัที่ 9 เมษายน 2564 นี้ 

 
ทัง้นี้ โปรดพจิารณารบัทราบแนวปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิทัตามเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มกนัน้ี 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
  

http://www.eastcoast.co.th/
mailto:ir@eastcoast.co.th


 

แนวปฏิบติัเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -19)  
ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

 
สบืเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า  2019 (COVID -19) ในปัจจุบนั และบรษิัท 

อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ”) ยงัคงต้องด าเนินการจดัประชุมสามญัผู้ประจ าปีของบรษิัทฯ 
(“AGM”) เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งภายใต้สถานการณ์ดงักล่าว และดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถ้อื
หุน้ทุกท่านและเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าการป้องกนัควบคุมเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -19) ส าหรบัการจดัการ
ประชุม สมัมนา หรอืกจิกรรมอื่นที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั ทีก่ าหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวนัที ่
11 กุมภาพนัธ ์2563 แนวทางด าเนินการในการจดัประชุม ตามค าสัง่ศนูยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -19) ที ่3/2563 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม 2563 และคู่มอืการปฏบิตัติามมาตรการผ่อน
คลายกจิการและกจิกรรมเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ฉบบัเผยแพร่ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 ซึง่จดัท า
โดยกระทรวงสาธารณสขุ 

บรษิทัฯ จงึขอแจง้ท่านผูถ้อืหุน้ทุกทา่นเกีย่วกบัแนวปฏบิตัเิพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 
(COVID -19) ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดงันี้   

เน่ืองจากการจดัประชุม AGM จะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากซึง่เป็นปัจจยัเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -19) ดงันัน้ เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID -
19) บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใหท้่านผูถ้อืหุน้พจิารณาถงึแนวทางการมอบฉันทะโดยท่านผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่กรรมการอสิระ
แทนการเขา้ร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง โดยสามารถพจิารณาการมอบฉันทะและวธิกีารมอบฉันทะ ได้ที่เอกสาร
หนงัสอืเชญิประชุม ทัง้นี้บรษิทัฯ มกี าหนดการสง่กลบัเอกสารการมอบฉนัทะกลบัมายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่9 เมษายน 
2564 นี้ 

บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ส่งค าถามเกีย่วกบัวาระการประชุมหรอืเรื่องอื่น ๆ มายงับรษิทัฯ โดยการส่ง
ค าถามมาที ่email :  ir@eastcoast.co.th  หรอื โทรสารหมายเลข 0-2152-7305 

ในกรณีหากท่านผูถ้ือหุ้นมคีวามประสงค์ทีจ่ะเขา้ประชุมด้วยตนเอง บรษิัทฯ ขอแจ้งวธิกีารปฏบิตัิของบรษิัทฯ 
และการเตรยีมตวัของท่านผูถ้อืหุน้เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า  2019 (COVID -19) ในทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

1) บรษิทัฯ จะมจีุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมผิูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุมทุกท่านก่อนเขา้หอ้งประชุมผูถ้อืหุน้ โดย
จะเวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร ในระหว่างการตรวจคดักรอง ในการนี้ บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืจากท่านผูถ้อื
หุ้นรวมถึงกรณีของผู้ร ับมอบฉันทะ หากปรากฏว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะ ที่มีอาการ
ดงัต่อไปนี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่อนุญาตใหท้่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่คีวามเสีย่งดงักล่าวเขา้
ไปในหอ้งประชุม (ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นหรอืกรรมการ
อสิระของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทนได)้ ส าหรบัท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่าจมอีาการตอ้งสงสยั 
โดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้จะถอืว่าอาจเป็นอาการตอ้งสงสยั1  

1.1) มไีข ้(มอีุณหภูมริ่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป)  
1.2) ไอ เจบ็คอ หอบเหนื่อย หรอื มอีาการเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ  

2) ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคดักรองโรคตดิเชือ้ COVID -19 
ตามความจรงิ ในกรณีที่ผ่านปกปิดขอ้มูลด้านสุขภาพหรอืประวตัิการเดนิทางของท่าน จะถือว่าท่าน
กระท าความผดิตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ.2538  

                                                 
1 อา้งองิจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง ชือ่และอาการส าคญัของโรคตดิต่ออนัตราย (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2563 
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3) บรษิทัจะจดัเตรยีมจุดลา้งมอืหรอืเจลแอลกอฮอลใ์หแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลา้งมอื
ดว้ยน ้าสบู่หรอืแอลกอฮอลเ์จลก่อนและหลงัจากเสรจ็สิน้การเขา้ร่วมประชุม 

4) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะมรีะยะห่างทางสงัคมทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัจะเวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อีอ้ย่าง
น้อย 1.5 เมตร และผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถูกเชญิใหน้ัง่ตามหมายเลขเพื่อประโยชน์ในการตดิตามกรณีเกดิ
เหตุการณ์ใด ๆ ขึน้ และเมื่อที่นัง่ทีจ่ดัใหเ้ต็มแลว้ จะไม่สามารถเขา้พื้นทีก่ารประชุมเพิม่เตมิได้ จงึขอ
ความร่วมมอืผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองในการมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัทแทนการเขา้
ประชุมดว้ยตนเอง 

5) ตลอดระยะเวลาการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัใคร่ขอความร่วมมอืปฏบิตัติามค าแนะน า ดงัต่อไปนี้ 
 กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
 กรุณาลา้งมอืบ่อยๆ ดว้ยสบู่หรอืแอลกอฮอลเ์จล 
 หลกีเลีย่งการสมัผสับรเิวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ดว้ยมอืทีย่งัไม่ไดล้า้ง  
 หลกีเลีย่งการใช ้สมัผสั สิง่ของรว่มกบัผูอ้ื่น  
 หากมไีข ้ไอ น ้ามกูไหล เจบ็คอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมออกจากหอ้งประชมุผู้

ถอืหุน้หรอืตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัโดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัขอสงวนสทิธใินการสง่ท่าน
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุกลบัไปรกัษาตวัทีบ่า้น ทีพ่กั หรอืโรงพยาบาล ตามแต่กรณี   

6) เพื่อลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาด บรษิทัฯ จะไม่จดัเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทีป่ระสงคจ์ะสอบถามในทีป่ระชุมขอใหส้ง่ค าถามใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพื่อจดัส่งค าถามแก่
ประธานในทีป่ระชุมต่อไป 

7) บรษิทัฯ ของดการบรกิาร ชา กาแฟ และการรบัประทานอาหารในบรเิวณพืน้ทีจ่ดัการประชุมโดยเดด็ขาด 
เพื่อลดความเสีย่งของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั ทัง้นี้บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมของว่างแบบน ากลบับา้น
ให้กบัผูถ้ือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะเมื่อผู้ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะต้องการกลบัก่อนหรือภายหลงัจากที่
บรษิทัฯ ด าเนินการจดัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

8) หากสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิตามค าสัง่ของหน่วยงานราชการเกีย่วกบัการจดัประชุมผูถ้อื
หุน้ภายหลงัจากวนัทีบ่รษิทัมมีาตรการฉบบันี้ บรษิทัจะแจง้ใหท้ราบผ่านช่องทางอื่นใดตามทีบ่รษิทั
เหน็สมควรต่อไป  

 
บรษิทัฯ ต้องขออภยัในความไม่สะดวกส าหรบัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่าน มา ณ ทีน่ี้ รวมถงึการใช้

เวลาในการตรวจคดักรองทีจุ่ดลงทะเบยีนทีอ่าจจะเกดิการใชเ้วลามากกว่าช่วงเวลาปกต ิและขอขอบพระคุณทุกท่าน
เป็นอย่างสงูและหวงัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไดร้บัความร่วมมอืจากทุกท่านเป็นอย่างด ีเพื่อความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั
ของทุกท่าน 
 

 
 


