มาตรการและแนวทางปฏิบตั ติ นสาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563
กรณีการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดาเนินอย่างต่อเนื่อง
บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงั กล่าว จึงขอแจ้ งให้ ทราบถึงแนวปฏิบตั ิตนในการเข้ า
ร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ดังนี ้
1. ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง เพื่อเป็ นการป้องกัน
และลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือจากผู้ถือ หุ้นมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานจัดส่ง
มายัง เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชัน16บี
้
ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
2. ขอแจ้ งช่องทางการส่งคาถามล่วงหน้ า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคาถามล่วงหน้ า สามารถกระทาได้ ผ่านช่องทาง ดังนี ้
2.1 ส่งมาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ
2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ phatcharin.t@asnbroker.co.th
2.3 โทรสาร 02-0137296
3. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือและขอทาความเข้ าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทาง
การดาเนินการจัดประชุมของบริ ษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี ้
3.1 บริ ษัทฯ จะจัดตังจุ
้ ดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ขิ องกรมควบคุมโรค ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรื อผู้มีอาการ
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อ นุญ าตให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้ รั บมอบฉันทะของผู้ถือ หุ้นที่มีความเสี่ยง
ดังกล่าวเข้ าไปในห้ องประชุม (ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นหรื อกรรมการ
อิสระของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประชุมแทนได้ ) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้ นระยะห่าง
1 เมตร
3.2 ผู้เข้ าร่ วมการประชุมจะถูกเชิญให้ นงั่ โดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้ นระยะห่าง
ระหว่างเก้ าอี ้อย่างน้ อย 1 เมตร ซึ่งจะทาให้ จานวนที่นั่งในห้ องประชุมจากัดจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้นและ/หรื อ ผู้รับ
มอบฉันทะ (“ผู้เข้ าร่ วมประชุม”) จึงใคร่ ขอความร่ วมมือผู้เข้ าร่ วมประชุมนัง่ ตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามกรณี เกิดเหตุการณ์ ใดๆ ขึน้ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้ เต็มแล้ ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้ าพืน้ ที่การประชุม
เพิ่มเติมได้ จึงขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองในการมอบฉันทะกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แทนการเข้ า
ร่ วมประชุม
3.3 บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการทาความสะอาดสถานที่จดั การประชุมด้ วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่ มการประชุม และขอความร่ วมมือ
ผู้เข้ าร่ วมประชุมเตรี ยมหน้ ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้ าร่ วมการประชุม
3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ ระบาดบริ ษัทฯ จึงไม่จดั เตรี ยมไมโครโฟนสาหรับการสอบถามผู้เข้ าร่ วมประชุมที่ประสงค์
จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ ส่งคาถามให้ แก่เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ เพื่อจัดส่งคาถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
3.5 บริ ษัทฯ งดบริ การของว่างและเครื่ องดื่มๆ ในบริ เวณจัดการประชุม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ กระจายของเชื ้อไวรัส
3.6 ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(COVID-19) ในกรณีที่ทา่ นปกปิ ดข้ อมูลด้ านสุขภาพหรื อประวัตกิ ารเดินทางของท่าน อาจถือเป็ นความผิดตาม
พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ.2558
3.7 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรื อมีข้อจากัดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุม ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.asnbroker.co.th)
ทังนี
้ ้ อาจเกิดความล่าช้ าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

