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วนัท่ี 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

เรือ่ง แจง้เปลีย่นสถานท่ีประชมุ และก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบตัิตนส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564  ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
สิง่ที่สง่มาดวย้  - แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 

ตามที่ คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติก าหนดการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564 ในวันพฤหัสบดี ที่                  
29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเด้นท์ ชั้นที่ 1 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหาร มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิแกไ้ข
เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิการเขา้รว่มการประชุมสามญัประจ าปี 2564 (Record 
Date) วาระการประชุมสามญัประจ าปี 2564 รวมทัง้ วนั เวลา และสถานที่ส  าหรบัการประชุมสามญัประจ าปี 2564 ตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชนแ์ละผลกระทบที่มีตอ่ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั นัน้ 

เนื่องจากปัจจุบนัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ไดม้ีการระบาดเป็นวงกวา้ง รวมถึงมี
อตัราผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้อยา่งรวดเรว็ และยกระดบัความรุนแรงมากขึน้ ประกอบกบัรฐับาลไดป้ระกาศสถานการณฉ์กุเฉินในทกุ
เขตทอ้งที่ ตาม “ประกาศกรุงเทพมหานครเร่ือง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ในพืน้ที่กทม.ชั่วคราว 

ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถงึ 9 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงน้ัน” และขอความรว่มมือให้
พิจารณาถึงความจ าเป็นในการจดักิจกรรมที่มีลกัษณะ ของการรวมกลุ่มคนจ านวนมากเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่
ระบาดนัน้ 

คณะกรรมการบริหารพิจารณาแลว้ เห็นควรใหค้วามรว่มมือกับหน่วยงานภาครฐัในการปฏิบตัิตนตามแนวทาง
ขา้งตน้อย่างเครง่ครดั และถือเป็นส่วนหนึ่งของความรบัผิดชอบต่อสงัคมและความยั่งยืนขององคก์ร โดยไดค้  านึงถึงความ
ปลอดภยัของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุคนเป็นส าคญั จากเหตผุลดงักลา่ว คณะกรรมการบรหิาร จึงขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ ดงันี ้

 

 1. บรษัิทจึงขอเปลีย่นสถานท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
จากเดิม  
วนัพฤหสับดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 1 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก 

แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
เปลี่ยนเป็น 
วนัพฤหสับดี ท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานสาขาของบริษัท โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเด้นท ์

ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (เอกสารแนบ 1) 
 
2. ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบตัิตนส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯมีความตระหนกัและ

ห่วงใยต่อสขุภาพ และความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทกุท่านภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั            
โคโรนา 2019 (COVID-19) บรษัิทฯ จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบตัิตนในการเข้ารว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
ที ่โดยขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 ผูถื้อหุน้โปรดปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ภายใตส้ถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 

2.2 บรษัิทฯ สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชมุแทนการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง โดยสง่
หนงัสือมอบฉันทะมาที่ : เลขานุการบริษัท บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซอย               
สทุธิพงศ ์1 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

2.3 บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามลว่งหนา้ โดยผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะสง่ค าถามลว่งหนา้ สามารถ
จัดส่งค าถามไปยังบริษัทล่วงหนา้มาที่อีเมล ์IR@rajaferryport.com หรือ law@rajaferryport.com หรือทางไปรษณีย ์: 
เลขานกุารบรษัิท บรษัิท ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี ่จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 281 อาคารชโยภาส ซอยสทุธิพงศ ์1 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ไดถ้ึงวนัท่ี 28 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ช่ือ – นามสกลุ 
- หมายเลขโทรศพัท ์ 
- อีเมล  
- จ านวนหุน้ท่ีถือ  
- ค าถาม และวาระท่ีตอ้งการจะสง่ค าถาม  

 

2.4 บริษัทฯ ไดจ้ดัที่นั่งใหม้ีการเวน้ระยะห่างรศัมีอย่างนอ้ย 1.5 เมตร และรองรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมไม่เกิน 20 ที่นั่ง 
โดยไมม่ีพืน้ท่ีรองรบัผูต้ิดตาม และกรณีที่นั่งเต็ม ทา่นผูถื้อหุน้ท่ีมาทีหลงัและมิไดส้  ารองที่นั่งลว่งหนา้ไวจ้ะไมส่ามารถเขา้พืน้ท่ี
การประชุมเพิ่มเติมได ้โดยบริษัทฯ จะขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้ดงักลา่วใชว้ิธีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระบริษัทฯ เป็น
ผูเ้ขา้รว่มประชมุแทน 

 
 

2.5 บรษัิทฯ จดัตัง้จุดคดักรองและตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกายของผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่านบริเวณ  ดา้นหนา้สถานที่
จดัประชมุ และขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมเวน้ระยะห่างทางสงัคมระหว่างกนั (Social Distancing) อย่างนอ้ย 
1.5 เมตร ในการตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร และจดุลงทะเบียน  

 

2.6 ผูถื้อหุน้ท่ีผา่นการคดักรองแลว้ และมีความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุ บรษัิทฯ ขอความรว่มมือ  ในการปฏิบตัิ
ตนดงันี ้ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุเตรยีมหนา้กากอนามยัและสวมใสต่ลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มประชมุ  
2. กรุณาลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบูห่รอืแอลกอฮอลล์า้งมือ  
3. หลกีเลีย่งการสมัผสับรเิวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) โดยไมจ่ าเป็น  
4. หลกีเลีย่งการใช ้สมัผสัสิง่ของรว่มกบัผูอ้ื่น  
5. หากมีไข ้อาการไอ จามมีน า้มกู เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุณาใหท้่านออกจากหอ้ง
ประชมุทนัที  

 

2.7 เพื่อลดความเสีย่งจากการแพรร่ะบาด บรษัิทฯ จึงไมจ่ดัเตรยีมไมโครโฟน หากทา่นผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม บริษัทฯ 
ขอความกรุณาใหท้า่นเขียนขอ้ซกัถามบนกระดาษและน าใสก่ลอ่งรบัค าถาม โดยเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ จะจดัเตรยีมกระดาษ
และปากกาใหใ้นวนัประชมุ  
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2.8 บรษัิทไมอ่นญุาตใหร้บัประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการ
แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั 

 
ทัง้นี ้หากสถานการณม์ีการเปลีย่นแปลง หรือมีประกาศที่เก่ียวขอ้งจากภาครฐัและสง่ผลกระทบต่อการจดัประชุม    

ผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rajaferryport.com หรือเว็บไซต์ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ขอใหท้า่นติดตามผา่นช่องทางดงักลา่วอยา่งใกลชิ้ด 

 
 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ  
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายอภิชาติ ชโยภาส) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 

นกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
โทร : 02-2774488 ตอ่ 505 
Email : ir@rajaferryport.com 
 
เลขานกุารบรษัิท  
โทร : 02-2774488 ตอ่ 401 
Email : law@rajaferryport.com 
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สถานทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 

บรษิัท ทา่เรือราชาเฟอรร์ี่ จ  ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหสับดี ท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  

ณ ส านกังานสาขาของบรษิัท โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ท่ี 3  
เลขท่ี 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

 
แผนท่ีโรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ 

 

 


