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เร่ือง มาตรการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในภาวะการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา     
(COVID-19) 

 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ดว้ยบริษัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากัด (มหาชน) ก าหนดจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารที่ 30 
มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร ์สตูดิโอ เลขที่  429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
 บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากัด (มหาชน) มีความตระหนกัและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดของ
ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกนัการแพรร่ะบาดและดูแลสขุภาพความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ
และเจา้หนา้ที่ผูม้ีส่วนร่วมในการจดัการประชุมทุกท่าน บริษัทฯจึงไดก้ าหนดแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ส าหรบัการประชมุใหเ้ป็นไปตามที่ทางราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด จึง
ขอแจง้ใหท้กุท่านทราบถึงแนวทางปฏิบตัิตนในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้อย่างเครง่ครดั ดงันี ้ 

1. บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือให้ท่ำนผู้ถือหุ้นพิจำรณำมอบฉันทะกำรเข้ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี2563 ให้แก่กรรมกำรอิสระ 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดไวรสั COVID-19 และเพื่อสขุอนามยัของตวัท่านเอง บริษัทฯขอ
ความร่วมมือมายงัผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
การเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารหลักฐานล่วงหน้า มายังบริษัทฯทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน ภายในวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563 ตามที่อยู่ดงันี ้

บรษิัท ทีวี ธันเดอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ส านกัเลขานกุารบรษิัท 
เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา  
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในวาระใด สามารถส่งขอ้ซกัถามดงักลา่วล่วงหนา้ มายงัเลขานกุารบรษิัท ที่อีเมล ์
secretary@tvthunder.co.th ตัง้แต่วนัท่ี 9 – 26 มถินุายน 2563 โดยบรษิัทจะรวบรวมเพื่อน าไปสอบถามในท่ีประชมุ และ
บนัทึกในรายงานการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป 
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2. กรณีผู้ถือหุน้ทีมี่ควำมประสงคจ์ะเข้ำเข้ำร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

บริษัทฯ ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการด าเนินการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทฯอย่าง
เครง่ครดั เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงของการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงันี ้
 2.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเตรียมหนา้กากอนามยั และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เขา้ร่วม
การประชมุ 
 2.2 กำรคัดกรอง บรษิัทฯจะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค บรเิวณหนา้หอ้งประชมุ ผูเ้ขา้
ประชุมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรค COVID-19” ที่เจ้าหน้าที่  ณ จุดตรวจคัดกรองที่
จัดเตรียมไว ้และตอ้งผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยหากท่านไม่ผ่านการคัดกรอง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
อนุญำตให้ท่ำนเข้ำไปในบริเวณพืน้ที่ประชุมในทุกกรณี และขอความร่วมมือผูเ้ขา้ประชมุปฏิบตัิตามค าแนะน าของ
เจา้หนา้ที่ที่จดุคดักรองอย่างเครง่ครดั (กรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ
บรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุแทนได)้ 
 2.3 กำรลงทะเบียนเข้ำและออก  ผูเ้ขา้ประชมุทกุคนตอ้งลงทะเบียนเขา้-ออก โดยใชโ้ทรศพัทม์ือถือสแกน QR 
Code (แพลตฟอรม์ไทยชนะ) และ/หรือบนัทึกลงทะเบียนเขา้-ออกในแบบฟอรม์ของบรษิัทฯ ที่บริเวณจุดลงทะเบียน และ
จะตอ้งลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งนีเ้พื่อประโยชนใ์นการติดตามตวัผูเ้ขา้ประชุมกรณีพบว่ามีผูต้ิดเชือ้ไวรสั 
COVID-19 

ผูเ้ขา้ประชมุที่ผ่านการคดักรองและลงทะเบียนจะไดร้บัสติ๊กเกอร ์ขอให้ท่ำนติดสติ๊กเกอร ์และสวมหน้ำกำก
อนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำทีอ่ยู่ในบริเวณพืน้ที่กำรประชุม บรษิัทฯ อนญุาตใหเ้ฉพาะท่านผูถื้อหุน้และ/หรือ
ผูร้บัมอบฉันทะที่ผ่านการคดักรองและลงทะเบียนแลว้เท่านัน้เขา้สู่หอ้งประชมุ โดยไม่อนุญาตใหผู้ต้ิดตามเขา้หอ้งประชมุ
ดว้ย 

3. กำรประชุม 
3.1 บริษัทฯเตรียมการเพื่อลดความแออัดของผูถื้อหุน้ในพืน้ที่ประชุม โดยจัดเวน้ระยะห่างในจุดคัดกรอง จุด

ตรวจเอกสารและจุดลงทะเบียนอย่างนอ้ย 2 เมตร รวมถึงรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร ในบริเวณพืน้ที่จดังาน 
และจะจดัที่นั่งในหอ้งประชมุโดยเวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อีอ้ย่างนอ้ย 2 เมตร ซึ่งท าใหม้ีจ านวนที่นั่งจ ากดั สามารถรองรบั
ผูถื้อหุน้ไดป้ระมาณ 30 ที่นั่ง โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่นั่งใหผู้ถื้อหุน้ที่ลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ จึงขอความร่วมมือผูถื้อหุน้
นั่งตามหมายเลขดงักล่าว เพื่อประโยชนใ์นการติดตามตวัผูเ้ขา้ประชมุกรณีพบว่ามีผูต้ิดเชือ้ไวรสั COVID-19 หากที่นั่งเต็ม
แลว้บรษิัทฯขอความรว่มมือในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชมุ 
 3.2 เพื่อสขุอนามยัที่ดี บรษิัทฯ งดบรกิารอาหารและเครื่องดื่มใด ๆในบรเิวณงาน โดยจะมีเฉพาะน า้ดื่มบรรจขุวด
จดัใหใ้นหอ้งประชมุเท่านัน้ 
 3.3 บริษัทฯขอความร่วมมือโดยเคร่งครดัใหผู้เ้ขา้ประชุมสวมหนา้กากอนามัยหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาการ
ประชุม งดการพูดคุยในที่ประชุม และรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างนอ้ย 1.5 – 2 เมตร ในขณะเดียวกันบริษัทฯได้
ก าหนดใหผู้ป้ฏิบตัิงานทกุท่านพึงปฏิบตัิเช่นเดียวกบัท่านผูเ้ขา้ประชมุ 
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 4. กำรจัดเตรียมกำรอื่น ๆ  

 4.1 บรษิัทฯไดด้แูลควบคมุการท าความสะอาดสถานท่ีจดัการประชมุใหส้ะอาดเรียบรอ้ยก่อนเริ่มการประชมุ และ
เนน้ย า้การท าความสะอาดอปุกรณ ์และบรเิวณที่มีผูส้มัผสัจ านวนมาก 

4.2 บรษิัทฯจะจดัเตรียมจดุลา้งมือ หรือเจลแอลกอฮอลอ์ย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบรเิวณที่มีการใชง้านรว่มกัน
จ านวนมาก เช่นหอ้งประชมุ จดุลงทะเบียน เป็นตน้ 
 4.3 หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงหรือมีข้อก าหนดหรือมาตรการใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติม 
เก่ียวกับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษัทฯจะแจง้ใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบผ่านช่องทางการแจง้สารสนเทศต่อตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซดข์องบรษิัทฯ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นางศิรพิร รติรตันานนท)์ 
เลขานกุารบรษิัท 


