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วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
เรือ่ ง

แจ้งเปลีย่ นสถานที่ประชุม และกาหนดมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาดว้ย - แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ตามที่ คณะกรรมการบริษั ทได้มีมติกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่
29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิ ก้า เรสซิเ ด้ นท์ ชั้ น ที่ 1 เลขที่ 227 ถนนรั ชดาภิเ ษก แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร และมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิแก้ไข
เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิ การเข้าร่วมการประชุมสามัญประจาปี 2564 (Record
Date) วาระการประชุมสามัญประจาปี 2564 รวมทัง้ วัน เวลา และสถานที่สาหรับการประชุมสามัญประจาปี 2564 ตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีตอ่ ผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ นัน้
เนื่องจากปั จจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้มีการระบาดเป็ นวงกว้าง รวมถึงมี
อัตราผูต้ ิดเชือ้ เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว และยกระดับความรุนแรงมากขึน้ ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในทุก
เขตท้องที่ ตาม “ประกาศกรุ งเทพมหานครเรื่อง สั่งปิ ดสถานที่เป็ นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ในพืน้ ที่กทม.ชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง 9 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น” และขอความร่วมมือให้
พิจารณาถึงความจาเป็ นในการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะ ของการรวมกลุ่มคนจานวนมากเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่
ระบาดนัน้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบตั ิต นตามแนวทาง
ข้างต้นอย่างเคร่งครัด และถือเป็ นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนขององค์กร โดยได้คานึงถึงความ
ปลอดภัยของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกคนเป็ นสาคัญ จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหาร จึงขอแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ ดังนี ้
1. บริษัทจึงขอเปลีย่ นสถานที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
จากเดิม
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 1 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เปลี่ยนเป็ น
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สานักงานสาขาของบริษัท โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเด้นท์
ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (เอกสารแนบ 1)
2. กาหนดมาตรการและแนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯมีความตระหนักและ
ห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ิตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ที่ โดยขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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2.1 ผูถ้ ือหุน้ โปรดปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
2.2 บริษัทฯ สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยส่ง
หนังสือมอบฉันทะมาที่ : เลขานุการบริษัท บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซอย
สุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2.3 บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้า โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะส่งคาถามล่วงหน้า สามารถ
จัดส่งคาถามไปยังบริษัทล่วงหน้ามาที่อีเมล์ IR@rajaferryport.com หรือ law@rajaferryport.com หรือทางไปรษณี ย ์ :
เลขานุการบริษัท บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ได้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ชื่อ – นามสกุล
- หมายเลขโทรศัพท์
- อีเมล
- จานวนหุน้ ที่ถือ
- คาถาม และวาระที่ตอ้ งการจะส่งคาถาม
2.4 บริษัทฯ ได้จดั ที่น่งั ให้มีการเว้นระยะห่างรัศมีอย่างน้อย 1.5 เมตร และรองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 ที่น่งั
โดยไม่มีพนื ้ ที่รองรับผูต้ ิดตาม และกรณีที่น่งั เต็ม ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่มาทีหลังและมิได้สารองที่น่งั ล่วงหน้าไว้จะไม่สามารถเข้าพืน้ ที่
การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทฯ จะขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ ดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบริษัทฯ เป็ น
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน
2.5 บริษัทฯ จัดตัง้ จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกายของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณ ด้านหน้าสถานที่
จัดประชุม และขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing) อย่างน้อย
1.5 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน
2.6 ผูถ้ ือหุน้ ที่ผา่ นการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือ ในการปฏิบตั ิ
ตนดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
2. กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบูห่ รือแอลกอฮอล์ลา้ งมือ
3. หลีกเลีย่ งการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จาเป็ น
4. หลีกเลีย่ งการใช้ สัมผัสสิง่ ของร่วมกับผูอ้ ื่น
5. หากมีไข้ อาการไอ จามมีนา้ มูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุ ณาให้ท่านออกจากห้อง
ประชุมทันที
2.7 เพื่อลดความเสีย่ งจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จดั เตรียมไมโครโฟน หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม บริษัทฯ
ขอความกรุณาให้ทา่ นเขียนข้อซักถามบนกระดาษและนาใส่กล่องรับคาถาม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษ
และปากกาให้ในวันประชุม
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2.8 บริษัทไม่อนุญาตให้รบั ประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
ทัง้ นี ้ หากสถานการณ์มีการเปลีย่ นแปลง หรือมีประกาศที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุม
ผู้ถื อ หุ้น บริ ษั ท จะแจ้ง ให้ ท่ า นผู้ถื อ หุ้น ทราบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท www.rajaferryport.com หรือ เว็ บ ไซต์ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ทา่ นติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ชโยภาส)
กรรมการผูจ้ ดั การ

นักลงทุนสัมพันธ์
โทร : 02-2774488 ต่อ 505
Email : ir@rajaferryport.com
เลขานุการบริษัท
โทร : 02-2774488 ต่อ 401
Email : law@rajaferryport.com

สถานทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์ร่ี จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ สานักงานสาขาของบริษัท โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์ ชัน้ ที่ 3
เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
แผนที่โรงแรมเวโรนิกา้ เรสซิเด้นท์

