
  

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 
และคาํแนะนําสาํหรับผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นครัง้ท ี่ 28 ประจาํปี 2564 

ของบริษัท  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์  จาํกัด (มหาชน) 

เพ ื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อปฏบิัตติามคาํแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข  บริษัทฯ  ได้จัดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมร่ิางกายก่อนเข้าร่วมประชุม และจัดเตรียม
แอลกอฮอล์เจลสาํหรับล้างมือในจุดต่าง ๆ  บริเวณสถานที่จัดการประชุม และได้จัดท ี่นั่ งให้มีระยะห่างไม่
เบียดเสียด 

คาํแนะนําสาํหรับผู้ เข้าร่วมประชุม 

1. ท่านผู้ถ ือห ุ้นควรงดเข้าร่วมประชุม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดนิหายใจ รวมถงึกรณีท ี่
ท่านมีไข้ ไอ  เจบ็คอ  มีน ํา้มูก หอบเหนื่อย 

2. หากท่านหรือครอบครัวหรือผู้ ใกล้ชดิได้เดนิทางไปยังพ ืน้ท ี่ระบาดของโรคในช่วง 14 วันก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถ ือห ุ้นครัง้นี ้ควรงดเข้าร่วมประชุม 

3. ก่อนเข้าร่วมประชุม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสาํหรับใช้ของตนเองให้เพ ียงพอ  
และควรปฏิบัตติามหลักสุขอนามัย เช่น  ล้างมือบ่อย ๆ  ด้วยนํา้และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และสวมใส่
หน้ากากอนามัย 

4. หากพบว่าท่านป่วยหรือเริ่มป่วย กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประจาํจุดต่าง ๆ  และกรุณางดเข้าร่วมประชุมท ันท  ี

5. หากท่านมีอ ุณหภูมขิองร่างกายเกนิ  37.5 องศาเซลเซ ียส กรุณางดเข้าร่วมประชุมท ันท ี 

6. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชดิกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ป่วยที่มีอาการโรคในระบบทางเดนิหายใจ
ที่ไม่ป้องกันตนเอง 

มาตรการที่บริษัทกาํหนด 

1. บริษัทฯ  ขอสนับสนุนให้ท่านใช้สทิธ ิของท่านโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอสิระเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงแทนท่าน ท่านสามารถมอบฉันทะให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอสิระ ผู้ซ ึ่งไม่มีส่วนได้เสีย
พเิศษใด ๆ  กับวาระการประชุมผู้ถ ือห ุ้นในครัง้นี ้เป็นผู้ เข้าประชุมแทน  รายละเอ ียดข้อมูลของกรรมการ
อสิระปรากฏในเอกสารที่แนบมานี ้และเพื่อความสะดวกของท่านบริษัทได้จัดพมิพ์ช ื่อและรายละเอียด
ของกรรมการอสิระในหนังสือมอบฉันทะซ ึ่งจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ในวันท ี่ 5 เมษายน  2564 ท่าน
สามารถ download หนังสือมอบฉันทะได้จากเวบ็ไซด์นีด้้วย 

กรุณาส่งสาํเนาหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมไปยังฝ่าย
กฎหมายทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ท ี่ LegalTeam@ bumrungrad.com ภายในวันท ี่ 20 เมษายน  2564 



  

พร้อมทัง้ระบุห ัวข้อเรื่ องว่า “ประชุมผู้ถ ือห ุ้น  - ขอส่งหนังสือมอบฉันทะ” และส่งต้นฉบับไปยังท ี่อยู่ข้างล่าง
นีโ้ดยไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องตดิแสตมป์) ที่แนบมากับหนังสือมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้ท่านในวันท ี่ 5 
เมษายน  2564 

ฝ่ายกฎหมาย 
บริษัท  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์  จาํกัด (มหาชน) 
33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุข ุมวทิ  
แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 

2. ผู้ถ ือห ุ้นและผู้ท ี่เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริษัทจัดไว้ และต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อ
การคัดกรองโรคเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนําส่งเจ้าหน้าท ี่ของบริษัท  ณ จุดลงทะเบียน  ใน
กรณีท ี่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัตกิารเดนิทางของท่าน  อาจถือเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัตโิรคตดิต่อ  พ .ศ. 2558 

3. เพ ื่อความปลอดภัยของส่วนรวม บริษัทขอสงวนสทิธ ิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี ้หรือผู้ท ี่
ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัตติามมาตรการใด ๆ  ที่ระบุไว้หนังสือนีเ้ข้าร่วมประชุม (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถ ือ
ห ุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะของผู้ถ ือห ุ้น) 

3.1 ผู้ท ี่มีประวัตกิารเดนิทางไปหรือกลับมาจากพืน้ท ี่หรือประเทศที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ภายใน  14 วันก่อนวันประชุม  

3.2 ผู้ท ี่ตดิต่อใกล้ชดิกับบุคคลตามข้อ  3.1 หรือตดิต่อใกล้ชดิกับบุคคลที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังหรือได้รับการ
วนิ ิจฉ ัยว่าตดิเช ือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID 19) ภายใน  14 วันก่อนวันประชุม 

3.3 ผู้มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีอาการเกี่ยวกับ
ทางเดนิหายใจ 

4. บริษัทจะจัดท ี่นั่ งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอ ีอ้ย่างน้อย 1 เมตร  จาํนวนไม่เกนิ  80 ที่นั่ ง เมื่อ
ลงทะเบียนแล้ว ผู้ถ ือห ุ้นแต่ละท่านจะได้รับหมายเลขที่นั่ ง (มาก่อนมีสทิธ ิก่อน) และห้ามผู้ เข้าร่วมประชุม
เปลี่ยนหมายเลขที่นั่ งเพ ื่อการตรวจสอบตดิตามกรณีมีเหตุไม่คาดหมาย เมื่อจาํนวนที่นั่ งเตม็แล้ว บริษัท
จาํเป็นต้องขอให้ท่านมอบฉันทะให้ผู้อ ื่นเข้าประชุมแทน  

5. บริษัทงดบริการอาหารว่าง เครื่ องดื่มชา กาแฟ  รวมทัง้ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณสถานที่
ประชุมโดยเดด็ขาด 

6. บริษัทงดแจกรายงานประจาํปี 2563 งบการเงนิประจาํปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพ ื่อลดการ
สัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อ ื่น  และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ของผู้ เข้าร่วมงานทุกท่าน 



  

7. บริษัทฯ  เหน็สมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถ ือห ุ้นส่งคาํถามหรือเสนอความเหน็เกี่ยวกับการประชุมผู้ถ ือห ุ้นถงึ
คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมนับแต่บัดนีจ้นถงึวันท ี่ 20 เมษายน  2564 โดยส่งจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส์ของท่านไปยังนางสาวพันธ์ทพิย์ จริกาญจนากร  เลขานุการบริษัท  ที่ 
pantipc@ bumrungrad.com โดยระบุช ื่อเตม็ email address หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  เลขทะเบียนผู้ถ ือห ุ้น
ของท่าน  และจาํนวนหุ้นท ี่ท่านถือ  พร้อมทัง้ระบุห ัวข้อเรื่ องว่า “ประชุมผู้ถ ือห ุ้น  - ขอส่งคาํถาม” หรือ  
“ประชุมผู้ถ ือห ุ้น  - ขอส่งความเหน็” 

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคาํถามและความเหน็ส่งให้คณะกรรมการและผู้บริหารเพ ื่อพจิารณาและ
ตอบคาํถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถ ือห ุ้นต่อไป  



ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอสิระ 
สาํหรับให้ผู้ถ ือห ุ้นท ี่ประสงค์จะเลือกกรรมการอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะพจิารณา 

ชื่อ  – นามสกุล นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล 

อายุ 61 ปี 

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีท ี่เป็น
กรรมการบริษัท  

20 ปี 
(รวมระยะเวลาท่ีเป็นอยูแ่ละระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหน่งจนครบวาระ 23 ปี) 

เหตุผลที่เสนอแต่งตัง้
ให้เป็นกรรมการอสิระ 

เป็นบคุคลท่ีมีความเช่ียวชาญมานาน และ 
ไมส่ามารถหาท่านอ่ืนแทนได้ 

การศกึษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ  
(สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย) 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  
Director Accreditation Program รุ่น 5/2003ก 
Audit Committee Program รุ่น 2/2004 
Role of Chairman Program รุ่น 14/2006 
Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012 
Board Matter & Trends รุ่น 9/2020 

ประสบการณ์การ
ทาํงาน 

2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
2534 - ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท ท่ีปรึกษาไทย จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บริหารใน
กจิการอื่น 

ตําแหนง่ในบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนท่ี
ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน 

ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท ท่ีปรึกษาไทย จํากดั (1 กิจการ) 

ตาํแหน่งในกจิการอื่น
ท ี่อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท  

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท  ไมมี่ (สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั และรวมการ
ถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซ ึ่งได้ทาํโดย
ทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (7/7) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (4/4) 
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