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ที่ TVT.CS.009/2563
วันที่ 23 มิถนุ ายน 2563
เรื่อง

มาตรการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
(COVID-19)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) กาหนดจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 30
มิ ถุน ายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธั น เดอร์ สตูดิ โอ เลขที่ 429 ซอยโรงเรี ยนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็ นการป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลสุขภาพความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
และเจ้าหน้าที่ผูม้ ีส่วนร่วมในการจัดการประชุมทุกท่าน บริษัทฯจึงได้กาหนดแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 สาหรับการประชุมให้เป็ นไปตามที่ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด จึง
ขอแจ้งให้ทกุ ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อย่างเคร่งครัด ดังนี ้
1. บริ ษั ท ฯ ขอควำมร่ ว มมื อ ให้ ท่ ำ นผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ำรณำมอบฉั น ทะกำรเข้ ำ ประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจำปี 2563 ให้แก่กรรมกำรอิสระ
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทฯขอ
ความร่วมมือมายังผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานล่วงหน้า มายังบริษัทฯทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียน ภายในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 ตามที่อยู่ดงั นี ้
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
สานักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามในวาระใด สามารถส่งข้อซักถามดังกล่าวล่วงหน้า มายังเลขานุการบริษัท ที่อีเมล์
secretary@tvthunder.co.th ตัง้ แต่วนั ที่ 9 – 26 มิถนุ ายน 2563 โดยบริษัทจะรวบรวมเพื่อนาไปสอบถามในที่ประชุม และ
บันทึกในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
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2. กรณีผู้ถือหุน้ ทีม่ คี วำมประสงค์จะเข้ำเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางการดาเนินการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯอย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี ้
2.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม
การประชุม
2.2 กำรคัดกรอง บริษัทฯจะจัดตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ผูเ้ ข้า
ประชุม ทุก ท่ า นต้อ งกรอกข้อ มูลใน “แบบสอบถามเพื่ อ คัด กรองโรค COVID-19” ที่ เ จ้า หน้า ที่ ณ จุด ตรวจคัด กรองที่
จัดเตรียมไว้ และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยหากท่านไม่ผ่านการคัดกรอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
อนุญำตให้ท่ำนเข้ำไปในบริเวณพืน้ ที่ประชุมในทุกกรณี และขอความร่วมมือผูเ้ ข้าประชุมปฏิบตั ิตามคาแนะนาของ
เจ้าหน้าที่ท่จี ดุ คัดกรองอย่างเคร่งครัด (กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
2.3 กำรลงทะเบียนเข้ำและออก ผูเ้ ข้าประชุมทุกคนต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR
Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) และ/หรือบันทึ กลงทะเบียนเข้า-ออกในแบบฟอร์มของบริษัทฯ ที่บริเวณจุดลงทะเบียน และ
จะต้องลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผูเ้ ข้าประชุมกรณีพบว่ามีผูต้ ิดเชือ้ ไวรัส
COVID-19
ผูเ้ ข้าประชุมที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนจะได้รบั สติ๊กเกอร์ ขอให้ท่ำนติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ำกำก
อนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำทีอ่ ยู่ในบริเวณพืน้ ที่กำรประชุม บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนแล้วเท่านัน้ เข้าสู่หอ้ งประชุม โดยไม่อนุญาตให้ผตู้ ิดตามเข้าห้องประชุม
ด้วย
3. กำรประชุม
3.1 บริษัทฯเตรียมการเพื่อลดความแออัดของผูถ้ ือหุน้ ในพืน้ ที่ประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างในจุดคัดกรอง จุด
ตรวจเอกสารและจุดลงทะเบียนอย่างน้อย 2 เมตร รวมถึงรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร ในบริเวณพืน้ ที่จดั งาน
และจะจัดที่น่งั ในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอีอ้ ย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งทาให้มีจานวนที่น่งั จากัด สามารถรองรับ
ผูถ้ ือหุน้ ได้ประมาณ 30 ที่น่ งั โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่น่งั ให้ผถู้ ือหุน้ ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้
นั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผูเ้ ข้าประชุม กรณีพบว่ามีผตู้ ิดเชือ้ ไวรัส COVID-19 หากที่น่งั เต็ม
แล้วบริษัทฯขอความร่วมมือในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม
3.2 เพื่อสุขอนามัยที่ดี บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆในบริเวณงาน โดยจะมีเฉพาะนา้ ดื่มบรรจุขวด
จัดให้ในห้องประชุมเท่านัน้
3.3 บริษัทฯขอความร่วมมือโดยเคร่งครัดให้ผูเ้ ข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการ
ประชุม งดการพูดคุยในที่ประชุม และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร ในขณะเดียวกันบริษัทฯได้
กาหนดให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทุกท่านพึงปฏิบตั ิเช่นเดียวกับท่านผูเ้ ข้าประชุม
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4. กำรจัดเตรียมกำรอื่น ๆ
4.1 บริษัทฯได้ดแู ลควบคุมการทาความสะอาดสถานที่จดั การประชุมให้สะอาดเรียบร้อยก่อนเริ่มการประชุม และ
เน้นยา้ การทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผสู้ มั ผัสจานวนมาก
4.2 บริษัทฯจะจัดเตรียมจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน
จานวนมาก เช่นห้องประชุม จุดลงทะเบียน เป็ นต้น
4.3 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมี ข้อกาหนดหรือมาตรการใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติ ม
เกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบผ่านช่องทางการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางศิรพิ ร รติรตั นานนท์)
เลขานุการบริษัท

