มาตรการการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยังหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคล
ที่มีประวัติการเดินทางไปยังหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยงดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
1.2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และลดโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อดังกล่าว บริษัทฯ
ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองเช่นกัน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามรายละเอียดซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 8 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถอื หุน้ แล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายัง
บริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยจัดส่งมาที่
สานักเลขานุการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 ชั้น 18 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
1.3 เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระในข้อ 2.1 และ 2.2 ซึ่งได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง
บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนด คือ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 นั้น ท่านจะสามารถติดตามและรับชมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสด (Live) ผ่าน
แอปพลิเคชัน Zoom (รายละเอียดการลงทะเบียนปรากฏตามเอกสารแนบ) ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระสามารถ
ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 13 - 27 เมษายน 2563 และเมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะของท่านผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จะ
ตอบกลับการลงทะเบียนผ่าน E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้เข้าสู่ระบบในการติดตามและรับชมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 สด
(Live) นอกจากนี้ ระหว่างรับชมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสด (Live) นั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยราบรื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาล่วงหน้านั้นแล้ว
1.4 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งคาถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา
17.00 น. ผ่านช่องทางดังนี้
(1) ส่งมาที่บริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
(2) อีเมล : companysecretary@fnsyrus.com
(3) โทรสาร : 02-658-9110
2. สาหรับผู้ถือหุ้นที่ยังมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด ดังนี้
2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องมือที่จุดคัดกรองของอาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ณ บริเวณทางเข้า และจุดคัด
กรองบริเวณหน้าห้องประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการ
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ อาทิ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ามูก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นในครั้งนี้ โดยท่านสามารถมอบ
ฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ (เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนจะอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอากรแสตมป์
ให้แก่ท่าน)
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2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และจะต้องนั่งตามที่นั่งที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้เพื่อให้
แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) ตามที่กรมควบคุมโรคแนะนา (ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง) ทั้งนี้
ด้วยข้อจากัดของสถานที่ทาให้จานวนที่นั่งที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้อาจไม่เพียงพอที่จะรองรับจานวนผู้เข้าร่วมประชุมหากมีผู้เข้าร่วมประชุมเกินกว่าจานวน
ที่นั่งที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุน้ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย
เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนจะอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอากรแสตมป์ให้แก่ท่าน
2.3 บริษัทฯ จะจัดให้มีการทาความสะอาดห้องประชุมและบริเวณโดยรอบด้วยการพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรค คืนก่อนวันประชุม
2.4 บริษัทฯ ของดบริการชา และกาแฟ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
2.5 การถามคาถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนเท่านั้น
ในวันประชุมอาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ
โอกาสนี้
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เอกสารแนบ : คาแนะนาเกี่ยวกับการรับชมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 สด (Live)
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 โดยท่านผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชม
การถ่ายทอดสดดังกล่าว หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
การเตรียมตัวก่อนวันเข้าร่วมประชุม (13-27 เมษายน 2563)
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในการรับชม
• PC, Notebook, Tablet และโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่ Version 4.4.2 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่
Version 10.3.3 ขึ้นไป
• อินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ Firefox หรือ Chrome หรือ Safari
วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ
• Android : เลือกเมนูการตั้งค่าหรือการตั้งค่าเพิ่มเติม > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชัน Android
• iOS : เลือกเมนู ตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > เวอร์ชัน
2. พิมพ์ URL: finansia.1-to-all.com ในอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ แล้ว Enter เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน
3. กรอกข้อมูลสาหรับการลงทะเบียนให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม “Register”
4. เมื่อท่านได้ลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทาการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน และเมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะของท่านแล้ว
ท่านจะได้รับผลการอนุมัติ และ Link สาหรับรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งกลับไปยัง E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
หมายเหตุ: 1) คู่มือการลงทะเบียน สามารถดาวน์โหลดได้ท:ี่ http://ManualRegisterWebinar.1-to-all.com
2) คู่มือการใช้งาน ระบบ Zoom Webinar สามารถดาวน์โหลดได้ที่: http://ManualStartWebinar.1-to-all.com
3) การรับชมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 จะเป็นการถ่ายทอดสดการประชุมโดยใช้ภาษาไทยในการดาเนินการประชุม
4) ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของคู่มือการลงทะเบียนและการใช้งานระบบ Zoom Webinar บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
http://www.fnsyrus.com ในส่วน “ข้อมูลนักลงทุน” หัวข้อ “การจัดประชุมผู้ถือหุ้น”
5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กาหนดเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิการเข้าชมการ
ถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการแก้ ไขกรณีเกิดปัญหาในการรับชม
1. กรณีหน้าจอการรับชมการถ่ายทอดสดหยุดค้าง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทาการล็อกอินเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง
2. หากดาเนินการตามข้อ 1. แล้วยังไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่หมายเลข 02-032-3655-7
เพื่อปรึกษาแนวทางการแก้ ไขปัญหาการรับชม
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