สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 14
แนวทางปฏิบตั ิและมาตรการเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ของบริษทั ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน) มีควำมตระหนักและห่วงใยอย่ำงยิ่งต่อควำมเสี่ยงของกำรแพร่ระบำดของไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็ นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดและดูแลสุข ภำพควำมปลอดภัยของผู้เข้ำ ร่ว ม
ประชุมและเจ้ำหน้ำที่ผูม้ ีส่วนร่วมในกำรจัดกำรประชุมทุกท่ำน บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทำงและมำตรกำรเพื่อ
ป้ อ งกัน กำรแพร่ร ะบำดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส COVID-19 สำหรับ กำรประชุม ให้เ ป็ น ไปตำมที่ ท ำงรำชกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงขอแจ้งให้ทุกท่ำนทรำบถึงแนวทำงปฏิบตั ิตนในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
อย่ำงเคร่งครัด ดังนี ้
1. บริ ษั ท ฯ ขอความร่ ว มมื อ ให้ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณามอบฉั น ทะการเข้ า ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2563 ให้แก่กรรมการอิสระ
เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนำมัยของตัวท่ำนเอง
บริษัทฯขอควำมร่วมมือมำยังผูถ้ ือหุน้ ให้พิจำรณำมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้ำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสำมำรถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรหลักฐำนล่วงหน้ำ
มำยังบริษัทฯทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ภำยในวันที่ 26 มิถนุ ำยน 2563 ตำมที่อยู่ดงั นี ้
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
สำนักเลขำนุกำรบริษัท
เลขที่ 1213/309-310 ซอยลำดพร้ำ ว 94 (ปั ญ จมิ ต ร) ถนนศรี ว รำ แขวงพลับ พลำ เขตวัง ทองหลำง
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ทัง้ นี ้ หำกผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำมในวำระใด สำมำรถส่งข้อซักถำมดังกล่ำวล่วงหน้ำ มำยังเลขำนุกำรบริษัท ที่
อีเมล์ secretary@tvthunder.co.th ตัง้ แต่วนั ที่ 9 – 26 มิถนุ ำยน 2563 โดยบริษัทจะรวบรวมเพื่อนำไปสอบถำมในที่
ประชุม และบันทึกในรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
2. กรณีผู้ถือหุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
อย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงของกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ดังนี ้
2.1 บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือท่ำนผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำนเตรียมหน้ำกำกอนำมัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลำที่เข้ำ
ร่วมกำรประชุม
2.2 การคั ด กรอง บริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้ำ ห้อง
ประชุม ผูเ้ ข้ำประชุมทุกท่ำนต้องกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถำมเพื่อคัดกรองโรค COVID-19” ที่เจ้ำหน้ำที่ ณ จุด
ตรวจคัดกรองที่จดั เตรียมไว้ และต้องผ่ำนกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย โดยหำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรคัดกรอง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าไปในบริเวณพืน้ ที่ประชุมในทุกกรณี และขอควำมร่วมมือผูเ้ ข้ำประชุม
ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของเจ้ำหน้ำที่ท่ีจดุ คัดกรองอย่ำงเคร่งครัด (กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ มำประชุมด้วยตนเอง ท่ำนสำมำรถ
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมแทนได้)
2.3 การลงทะเบียนเข้าและออก ผูเ้ ข้ำประชุมทุกคนต้องลงทะเบียนเข้ำ-ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
สแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) และ/หรือบันทึกลงทะเบียนเข้ำ-ออกในแบบฟอร์มของบริษัทฯ ที่บริเวณจุด

ลงทะเบียน และจะต้องลงทะเบียนออก ณ บริเวณทำงออก ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ในกำรติ ดตำมตัวผูเ้ ข้ำประชุมกรณี
พบว่ำมีผตู้ ิดเชือ้ ไวรัส COVID-19
ผูเ้ ข้ำประชุมที่ผ่ำนกำรคัดกรองและลงทะเบียนจะได้รบั สติ๊กเกอร์ ขอให้ท่านติดสติ๊กเกอร์ และสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทีอ่ ยู่ในบริเวณพืน้ ทีก่ ารประชุม บริษัทฯ อนุญำตให้เฉพำะท่ำนผู้
ถือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ผ่ำนกำรคัดกรองและลงทะเบียนแล้วเท่ ำนั้นเข้ำสู่หอ้ งประชุม โดยไม่อนุญำตให้
ผูต้ ิดตำมเข้ำห้องประชุมด้วย
3. การประชุม
3.1 บริษัทฯเตรียมกำรเพื่อลดควำมแออัดของผูถ้ ือหุน้ ในพืน้ ที่ประชุม โดยจัดเว้นระยะห่ำงในจุดคัดกรอง
จุดตรวจเอกสำรและจุดลงทะเบียนอย่ำงน้อย 2 เมตร รวมถึงรักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล 2 เมตร ในบริเวณพืน้ ที่
จัดงำน และจะจัดที่น่ งั ในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอีอ้ ย่ำงน้อย 2 เมตร ซึ่งทำให้มีจำนวนที่น่งั จำกัด
สำมำรถรองรับผูถ้ ือหุน้ ได้ประมำณ 30 ที่น่งั โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่น่งั ให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ควำมร่วมมือผูถ้ ือหุน้ นั่งตำมหมำยเลขดังกล่ำว เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมตัวผูเ้ ข้ำประชุมกรณีพบว่ำมีผตู้ ิดเชือ้
ไวรัส COVID-19 หำกที่น่ งั เต็มแล้วบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระแทนกำรเข้ำร่วม
ประชุม
3.2 เพื่อสุขอนำมัยที่ดี บริษัทฯ งดบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มใด ๆในบริเวณงำน โดยจะมีเฉพำะนำ้ ดื่ม
บรรจุขวดจัดให้ในห้องประชุมเท่ำนัน้
3.3 บริษัทฯขอควำมร่วมมือโดยเคร่งครัดให้ผเู้ ข้ำประชุมสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ
กำรประชุม งดกำรพูดคุยในที่ประชุม และรักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงน้อย 1.5 – 2 เมตร ในขณะเดียวกัน
บริษัทฯได้กำหนดให้ผปู้ ฏิบตั ิงำนทุกท่ำนพึงปฏิบตั ิเช่นเดียวกับท่ำนผูเ้ ข้ำประชุม
4. การจัดเตรียมการอื่น ๆ
4.1 บริษัทฯได้ดูแลควบคุมกำรทำควำมสะอำดสถำนที่จัดกำรประชุมให้สะอำดเรียบร้อยก่อนเริ่มกำร
ประชุม และเน้นยำ้ กำรทำควำมสะอำดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผสู้ มั ผัสจำนวนมำก
4.2 บริษัทฯจะจัดเตรียมจุดล้ำงมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะในบริเวณที่มีกำรใช้งำน
ร่วมกันจำนวนมำก เช่นห้องประชุม จุดลงทะเบียน เป็ นต้น
4.3 หำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีขอ้ กำหนดหรือมำตรกำรใด ๆ จำกหน่วยงำนของรัฐเพิ่มเติม
เกี่ ยวกับกำรจัด ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะแจ้งให้ท่ำนผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งสำรสนเทศต่อตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำงเว็บไซด์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี ้ หำกเกิดควำมล่ำช้ำในกำรคัดกรองและกำรลงทะเบียนเข้ำ
ประชุมอันเกิดจำกกระบวนกำรและขัน้ ตอนที่เข้มงวดและเคร่งครัดมำกขึน้ กว่ำสถำนกำรณ์ปกติ
สำนักเลขำนุกำรบริษัท
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