
  

มาตรการป้องกันการแพร ่ระบาดของ COVID-19 
และคาํแนะนาํสาํหร ับผู้เข ้าร ่วมประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้คร ังท  ี  ประจาํปี  

ของบร ิษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร  ์จาํกัด (มหาชน) 

เพอืป้องกันการแพร ่ระบาดของ COVID-19 และเพอืปฏิบัตติามคาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข  บร ิษัทฯ  ได้จัดจดุคัดกรองและตรวจวัดอ ุณหภมูิร ่างกายก่อนเข ้าร ่วมประชุม และจัดเตร ียม
แอลกอฮอลเ์จลสาํหร ับล้างมือในจุดต่าง ๆ  บร ิเวณสถานทจีัดการประชุม และได้จัดทนี ังใหม้ีระยะหา่งไม่
เบยีดเสียด 

คาํแนะนาํสาํหร ับผู้เข ้าร ่วมประชุม 

1. ทา่นผู้ถอืห ุน้ควรงดเข ้าร ่วมประชุม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดนิหายใจ รวมถงึกรณีท ี
ทา่นมีไข ้ ไอ เจบ็คอ  มีนาํมูก หอบเหนือย 

2. หากทา่นหร ือครอบคร ัวหร ือผู้ใกล้ช ิดได้เดนิทางไปยังพนืทรีะบาดของโรคในช่วง  วันก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถ ือห ุน้คร ังน ี ควรงดเข ้าร ่วมประชุม 

3. ก่อนเข ้าร ่วมประชุม ควรจัดเตร ียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลเ์จลสาํหร ับใช้ของตนเองใหเ้พยีงพอ  
และควรปฏิบัต ิตามหลักสุขอนามัย เช ่น ล้างมือบ่อย ๆ  ด้วยนาํและสบู่ หร ือแอลกอฮอลเ์จล และสวมใส่
หน้ากากอนามยั 

4. หากพบว่าทา่นป่วยหร ือเร ิมป่วย กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทปีระจาํจุดต่าง ๆ  และกรุณางดเข ้าร ่วมประชุมทนัท  ี

5. หากทา่นมีอ ุณหภมูิของร ่างกายเกิน .  องศาเซลเซ ียส กรุณางดเข ้าร ่วมประชุมทนัท  ี

6. หลีกเลียงการอยู่ใกล้ช ิดกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยงิผู้ป่วยทมีีอาการโรคในระบบทางเดนิหายใจ
ทไีม่ป้องกันตนเอง 

มาตรการทบีรษิัทกาํหนด 

1. บร ิษัทฯ  ขอสนับสนุนใหท้า่นใช้สิทธ ิของทา่นโดยการมอบฉันทะใหก้รรมการอ ิสระเข ้าร ่วมประชุมและออก
เสียงแทนทา่น ทา่นสามารถมอบฉันทะใหน้างสาวโสภาวด  ีอุตตโมบล กรรมการอ ิสระ ผู้ซ ึงไม่มีส่วนได้เสีย
พเิศษใด ๆ  กับวาระการประชุมผู้ถอืห ุน้ในคร ังนี เป็นผู้เขา้ประชุมแทน รายละเอ ียดข ้อมูลของกรรมการ
อ ิสระปรากฏในเอกสารทแีนบมานี และเพ ือความสะดวกของทา่นบร ิษัทได้จัดพมิพช์ ือและรายละเอ ียด
ของกรรมการอ ิสระในหนังสือมอบฉันทะซึงจะจัดส่งใหท้า่นทางไปรษณียใ์นวันท  ี  เมษายน  ท่าน
สามารถ download หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซดน์ ีด ้วย 



  

กรุณาส่งสาํเนาหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามทรีะบุไว้ในหนังสือนัดประชุมไปยังฝ่าย
กฎหมายทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสท์  ีLegalTeam@ bumrungrad.com ภายในวันท  ี  เมษายน  
พร้อมทงัระบุหวัข ้อเร ืองว่า “ประชุมผู้ถอืห ุน้ - ส่งหนังสือมอบฉันทะ” และส่งต้นฉบับไปยังทอียู่ข ้างล่างนี
โดยไปรษณียต์อบร ับ (ไม่ต้องตดิแสตมป์) ทแีนบมากับหนังสือมอบฉันทะทจีะจัดส่งใหท้า่นในวันท  ี  
เมษายน   

ฝ่ายกฎหมาย 
บร ิษัท  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร  ์จาํกัด (มหาชน) 

 ซอย  (นานาเหนือ) ถนนสุข ุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ   

2. ผู้ถอืห ุน้และผู้ท เีข ้าร ่วมประชุมทุกทา่นต้องผ่านจุดคัดกรองทบีร ิษัทจัดไว ้และต้องกรอกแบบสอบถามเพอื
การคัดกรองโรคเช ือไวร ัสโคโรนา  (COVID- ) และนาํส่งเจ้าหน้าทขีองบร ิษัท ณ จุดลงทะเบยีน ใน
กรณีททีา่นปกปิดข ้อมูลด้านสุขภาพหร ือประวัตกิารเดนิทางของทา่น อาจถอืเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัตโิรคตดิต่อ  พ .ศ.  

3. เพอืความปลอดภยัของส่วนรวม บร ิษัทขอสงวนสิทธ ิไม่อนุญาตใหบุ้คคลทมีีลักษณะดังต่อไปนี หร ือผู้ท ี
ไม่ใหค้วามร ่วมมือในการปฏิบัตติามมาตรการใด ๆ  ทรีะบุไว้ในหนังสือนีเข ้าร ่วมประชุม (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถอื
ห ุน้หร ือผู้ร ับมอบฉันทะของผู้ถอืห ุน้) 

3.1 ผู้ทมีีประวัตกิารเดนิทางไปหรอืกลับมาจากพืนทหีร ือประเทศทมีีการระบาดของไวร ัสโคโรนา  
(COVID- ) ภายใน  วันก่อนวันประชุม  

3.2 ผู้ทตีดิต่อใกล้ช ิดกับบุคคลตามข ้อ  .  หร ือติดต่อใกล้ช ิดกับบุคคลทอียู่ในข ่ายเฝ้าระวังหร ือได้ร ับการ
วิน ิจฉ ัยว่าตดิเช ือไวร ัสโคโรนา  (C0VID ) ภายใน   วันก่อนวันประชุม 

3.3 ผู้ม ีไข ้หร ือมีอาการทอีาจสงสัยว่าจะเป็นไวร ัสโคโรนา  (COVID- ) หร ือมีอาการเกียวกับ
ทางเดนิหายใจ 

4. บร ิษัทจะจัดทนีังในหอ้งประชุมโดยมีระยะหา่งระหว่างเกา้อ ีอย่างน้อย  เมตร  จาํนวนไม่เกิน   ทนีัง เมือ
ลงทะเบยีนแล้ว ผู้ถอืห ุน้แต่ละทา่นจะได้ร ับหมายเลขทนีัง (มาก่อนมีสิทธ ิก ่อน) และหา้มผู้เข ้าร ่วมประชุม
เปลียนหมายเลขทนีังเพอืการตรวจสอบตดิตามกรณีมีเหตไุม่คาดหมาย เมือจาํนวนทนีังเตม็แล้ว บร ิษัท
จาํเป็นต้องขอใหท้า่นมอบฉันทะใหผู้้อ ืนเขา้ประชุมแทน 

5. บร ิษัทงดบร ิการอาหารว่าง เคร ืองดมื ชา กาแฟ  รวมทงัไม่อนุญาตใหร้ ับประทานอาหารในบร ิเวณสถานท ี
ประชุมโดยเด็ดขาด 



  

6. บร ิษัทงดแจกแบบ -  One Report ประจาํปี  งบการเงนิประจาํปี  และหนังสือนัดประชุมใน
แบบรูปเล่มในวันประชุม เพ ือลดการสัมผัสสิงของร ่วมกับผู้อ ืน และเพ ือความปลอดภยั สุขอนามัย ของ
ผู้เข ้าร ่วมงานทกุทา่น 

7. บร ิษัทฯ  เหน็สมควรเปิดโอกาสใหผู้้ถอืห ุน้ส่งคาํถามหร ือเสนอความเหน็เกียวกับการประชุมผู้ถอืห ุน้ถงึ
คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมนับแต่บัดนีจนถงึวันท  ี  เมษายน  โดยส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสข์องทา่นไปยังนางสาวพันธท์พิย  ์จริกาญจนากร  เลขานุการบร ิษัท ท  ี
pantipc@ bumrungrad.com โดยระบุช ือเตม็ email address หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื  เลขทะเบยีนผู้ถอืห ุน้
ของทา่น  และจาํนวนหุน้ททีา่นถอื  พร้อมทังระบุหวัข ้อเร ืองว่า “ประชุมผู้ถอืห ุน้ - ส่งคาํถาม” หร ือ  “ประชุม
ผู้ถอืห ุน้ - ส่งความเหน็” 

เลขานุการบร ิษัทจะเป็นผู้รวบรวมคาํถามและความเหน็ส่งใหค้ณะกรรมการและผู้บร ิหารเพอืพจิารณาและ
ตอบคาํถามดังกล่าวใหแ้ก่ผู้ถ ือห ุ้นต่อไป  



 

AGM 2565 (inv)  52 

เอกสารหมายเลข  9 

ข ้อมูลเกียวกับกรรมการอ ิสระ 
สาํหร ับใหผู้้ถอืห ุน้ทปีระสงคจ์ะเลือกกรรมการอ ิสระเป็นผู้ร ับมอบฉันทะพิจารณา 

 
ชือ  – นามสกุล นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล 

อายุ 62 ปี 

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนปีทเีป็น
กรรมการบร ิษัท 

21 ปี 
(รวมระยะเวลาทีเป็นอยู่และระยะเวลาทีจะดาํรงตาํแหน่ง 
จนครบวาระ 22 ปี) 

เหตุผลทเีสนอแต่งตัง
ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

เป็นบคุคลทีมีความเชียวชาญมานาน และไม่สามารถหาท่านอืนแทนได ้

การศึกษา ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ  
(สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย) 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  
Director Accreditation Program รุน่ / ก 
Audit Committee Program รุน่ /  
Role of Chairman Program รุน่ /  
Financial Statements for Directors รุน่ /  
Board Matter & Trends รุน่ /  

ประสบการณก์าร
ทาํงาน 

2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 
2534 - ปัจจบุนั  ทีปรกึษากฎหมาย บรษัิท ทีปรกึษาไทย จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บรหิารใน
กิจการอนื 

 

ตาํแหน่งในบรษิัทจด
ทะเบียนอืน 

กรรมการ บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

ตาํแหน่งในบรษิัทอืนที
ไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน 

ทีปรกึษากฎหมาย บรษัิท ทีปรกึษาไทย จาํกดั (  กิจการ) 

ตาํแหน่งในกิจการอ ืน
ทอีาจทาํใหเ้กดิความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบร ิษัท 

ไม่มี 

การถอืห ุน้ในบร ิษัท ไม่มี (สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที  ธนัวาคม  รวมหุน้บรุมิสิทธิและหุน้สามญั และรวมการ
ถือหุน้ของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ) 

ข ้อพพิาททางกฎหมาย
คดอีาญาทเีกียวกับ
ทร ัพยซ์ ึงได้ทาํโดย
ทุจร ิต 

ไม่มี 

การเข ้าร ่วมประชุม คณะกรรมการบรษัิท (4/4) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (4/4) 
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