มาตรการป้ อ งกัน การแพร่ร ะบาดของ COVID-19
และคําแนะนําสําหรับ ผู้เ ข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถ อื หุน้ ครังที ประจําปี
ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
เพือป้ อ งกัน การแพร่ร ะบาดของ COVID-19 และเพือปฏิบ ัต ติ ามคําแนะนําของกรมควบคุม โรค กระทรวง
สาธารณสุข บริษัท ฯ ได้จ ัด จุด คัด กรองและตรวจวัด อุณหภูม ิร ่างกายก่อ นเข้าร่วมประชุม และจัด เตรียม
แอลกอฮอล์เ จลสําหรับ ล้างมือ ในจุด ต่าง ๆ บริเ วณสถานทีจัด การประชุม และได้จ ัด ทีนังให้ม ีร ะยะห่างไม่
เบียดเสียด
คําแนะนําสําหรับ ผู้เ ข้าร่วมประชุม
1. ท่านผู้ถ อื หุน้ ควรงดเข้าร่วมประชุม หากตนเองมีอ าการป่ วยของโรคระบบทางเดิน หายใจ รวมถึงกรณีท ี
ท่านมีไ ข้ ไอ เจ็บ คอ มีน ามู
ํ ก หอบเหนือย
2. หากท่านหรือ ครอบครัวหรือ ผู้ใ กล้ช ิด ได้เ ดิน ทางไปยังพืนทีระบาดของโรคในช่วง
สามัญผู้ถ ือ หุน้ ครังนี ควรงดเข้าร่วมประชุม

วัน ก่อ นวัน ประชุม

3. ก่อ นเข้าร่วมประชุม ควรจัด เตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เ จลสําหรับ ใช้ข องตนเองให้เ พียงพอ
และควรปฏิบ ัต ิต ามหลัก สุข อนามัย เช่น ล้างมือ บ่อ ย ๆ ด้วยนําและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เ จล และสวมใส่
หน้ากากอนามัย
4. หากพบว่าท่านป่ วยหรือ เริมป่ วย กรุ ณาติด ต่อ เจ้าหน้าทีประจําจุด ต่าง ๆ และกรุ ณางดเข้าร่วมประชุม ทัน ที
5. หากท่านมีอ ุณหภูม ิข องร่างกายเกิน

. องศาเซลเซียส กรุ ณางดเข้าร่วมประชุม ทัน ที

6. หลีก เลียงการอยู่ใ กล้ช ิด กับ ผู้ม ีอ าการป่ วย โดยเฉพาะอย่างยิงผู้ป่ วยทีมีอ าการโรคในระบบทางเดิน หายใจ
ทีไม่ป้ อ งกัน ตนเอง
มาตรการทีบริษัท กําหนด
1. บริษัท ฯ ขอสนับ สนุน ให้ท า่ นใช้ส ิท ธิข องท่านโดยการมอบฉัน ทะให้ก รรมการอิส ระเข้าร่วมประชุม และออก
เสียงแทนท่าน ท่านสามารถมอบฉัน ทะให้น างสาวโสภาวดี อุต ตโมบล กรรมการอิส ระ ผู้ซ ึงไม่ม ีส ่วนได้เ สีย
พิเ ศษใด ๆ กับ วาระการประชุม ผู้ถ อื หุน้ ในครังนี เป็ นผู้เ ข้าประชุม แทน รายละเอียดข้อ มูล ของกรรมการ
อิส ระปรากฏในเอกสารทีแนบมานี และเพือความสะดวกของท่านบริษัท ได้จ ัด พิม พ์ช ือและรายละเอีย ด
ของกรรมการอิส ระในหนังสือ มอบฉัน ทะซึงจะจัด ส่งให้ท า่ นทางไปรษณียใ์ นวัน ที เมษายน
ท่าน
สามารถ download หนังสือ มอบฉัน ทะได้จ ากเว็บ ไซด์น ีด้วย

กรุ ณาส่งสําเนาหนังสือ มอบฉัน ทะและเอกสารประกอบตามทีระบุไ ว้ใ นหนังสือ นัด ประชุม ไปยังฝ่ าย
กฎหมายทางจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ท ี LegalTeam@ bumrungrad.com ภายในวัน ที เมษายน
พร้อ มทังระบุห วั ข้อ เรืองว่า “ประชุม ผู้ถ อื หุน้ - ส่งหนังสือ มอบฉัน ทะ” และส่งต้น ฉบับ ไปยังทีอยู่ข ้างล่างนี
โดยไปรษณีย ต์ อบรับ (ไม่ต ้อ งติด แสตมป์ ) ทีแนบมากับ หนังสือ มอบฉัน ทะทีจะจัด ส่งให้ท า่ นในวัน ที
เมษายน
ฝ่ ายกฎหมาย
บริษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
ซอย (นานาเหนือ ) ถนนสุข ุม วิท
แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ
2. ผู้ถ อื หุน้ และผู้ท เข้
ี าร่วมประชุม ทุก ท่านต้อ งผ่านจุด คัด กรองทีบริษัท จัด ไว้ และต้อ งกรอกแบบสอบถามเพือ
การคัด กรองโรคเชือไวรัส โคโรนา
(COVID- ) และนําส่งเจ้าหน้าทีของบริษัท ณ จุด ลงทะเบียน ใน
กรณีท ท่ี านปกปิ ดข้อ มูล ด้านสุข ภาพหรือ ประวัต กิ ารเดิน ทางของท่าน อาจถือ เป็ นความผิด ตาม
พระราชบัญญัต โิ รคติด ต่อ พ.ศ.
3. เพือความปลอดภัยของส่วนรวม บริษัท ขอสงวนสิท ธิไ ม่อ นุญาตให้บ ุค คลทีมีล ัก ษณะดังต่อ ไปนี หรือ ผู้ท ี
ไม่ใ ห้ค วามร่วมมือ ในการปฏิบ ัต ติ ามมาตรการใด ๆ ทีระบุไ ว้ใ นหนังสือ นีเข้าร่วมประชุม (ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถ อื
หุน้ หรือ ผู้ร ับ มอบฉัน ทะของผู้ถ อื หุน้ )
3.1 ผู้ท มีี ป ระวัต กิ ารเดิน ทางไปหรือ กลับ มาจากพืนทีหรือ ประเทศทีมีก ารระบาดของไวรัส โคโรนา
(COVID- ) ภายใน วัน ก่อ นวัน ประชุม
3.2 ผู้ท ติี ด ต่อ ใกล้ช ิด กับ บุค คลตามข้อ . หรือ ติด ต่อ ใกล้ช ิด กับ บุค คลทีอยู่ใ นข่ายเฝ้ าระวังหรือ ได้ร ับ การ
วิน ิจ ฉัยว่าติด เชือไวรัส โคโรนา
(C0VID ) ภายใน วัน ก่อ นวัน ประชุม
3.3 ผู้ม ีไ ข้ห รือ มีอ าการทีอาจสงสัยว่าจะเป็ นไวรัส โคโรนา
ทางเดิน หายใจ

(COVID- ) หรือ มีอ าการเกียวกับ

4. บริษัท จะจัด ทีนังในห้อ งประชุม โดยมีร ะยะห่างระหว่างเก้าอีอย่างน้อ ย เมตร จํานวนไม่เ กิน ทีนัง เมือ
ลงทะเบียนแล้ว ผู้ถ อื หุน้ แต่ล ะท่านจะได้ร ับ หมายเลขทีนัง (มาก่อ นมีส ิท ธิก ่อ น) และห้ามผู้เ ข้าร่วมประชุม
เปลียนหมายเลขทีนังเพือการตรวจสอบติด ตามกรณีม ีเ หตุไ ม่ค าดหมาย เมือจํานวนทีนังเต็ม แล้ว บริษัท
จําเป็ นต้อ งขอให้ท า่ นมอบฉัน ทะให้ผ ู้อ ืนเข้าประชุม แทน
5. บริษัท งดบริก ารอาหารว่าง เครืองดืม ชา กาแฟ รวมทังไม่อ นุญาตให้ร ับ ประทานอาหารในบริเ วณสถานที
ประชุม โดยเด็ด ขาด

6. บริษัท งดแจกแบบ - One Report ประจําปี
งบการเงิน ประจําปี
และหนังสือ นัด ประชุม ใน
แบบรูป เล่ม ในวัน ประชุม เพือลดการสัม ผัส สิงของร่วมกับ ผู้อ ืน และเพือความปลอดภัย สุข อนามัย ของ
ผู้เ ข้าร่วมงานทุก ท่าน
7. บริษัท ฯ เห็น สมควรเปิ ดโอกาสให้ผ ู้ถ อื หุน้ ส่งคําถามหรือ เสนอความเห็น เกียวกับ การประชุม ผู้ถ อื หุน้ ถึง
คณะกรรมการล่วงหน้าก่อ นวัน ประชุม นับ แต่บ ัด นีจนถึงวัน ที เมษายน
โดยส่งจดหมาย
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข องท่านไปยังนางสาวพัน ธ์ท พิ ย์ จิร กาญจนากร เลขานุก ารบริษัท ที
pantipc@ bumrungrad.com โดยระบุช ือเต็ม email address หมายเลขโทรศัพ ท์ม ือ ถือ เลขทะเบียนผู้ถ อื หุน้
ของท่าน และจํานวนหุน้ ทีท่านถือ พร้อ มทังระบุห วั ข้อ เรืองว่า “ประชุม ผู้ถ อื หุน้ - ส่งคําถาม” หรือ “ประชุม
ผู้ถ อื หุน้ - ส่งความเห็น ”
เลขานุก ารบริษัท จะเป็ นผู้ร วบรวมคําถามและความเห็น ส่งให้ค ณะกรรมการและผู้บ ริห ารเพือพิจ ารณาและ
ตอบคําถามดังกล่าวให้แ ก่ผ ู้ถ ือ หุ้น ต่อ ไป

เอกสารหมายเลข 9
ข้อ มูล เกียวกับ กรรมการอิส ระ
สําหรับ ให้ผ ู้ถ อื หุน้ ทีประสงค์จ ะเลือ กกรรมการอิส ระเป็ นผู้ร ับ มอบฉัน ทะพิจ ารณา
ชือ – นามสกุล

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

อายุ

62 ปี

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ทีเ ป็ น
กรรมการบริษัท

21 ปี
(รวมระยะเวลาทีเป็ นอยู่และระยะเวลาทีจะดํารงตําแหน่ง
จนครบวาระ 22 ปี )
เป็ นบุคคลทีมีความเชียวชาญมานาน และไม่สามารถหาท่านอืนแทนได้

เหตุผ ลทีเ สนอแต่งตัง
ให้เ ป็ นกรรมการอิส ระ
การศึก ษา
การอบรมหลัก สูต ร
กรรมการ
(สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย)

ประสบการณ์ก าร
ทํางาน
การดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการ/ผู้บ ริห ารใน
กิจ การอืน
ตําแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอืน
ตําแหน่งในบริษัทอืนที
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตําแหน่งในกิจ การอืน
ทีอาจทําให้เ กิด ความ
ขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ต ่อ บริษัท
การถือ หุน้ ในบริษัท
ข้อ พิพ าททางกฎหมาย
คดีอ าญาทีเกียวกับ
ทรัพ ย์ซ ึงได้ท าํ โดย
ทุจ ริต
การเข้าร่วมประชุม

AGM 2565 (inv)

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program รุน่ / ก
Audit Committee Program รุน่ /
Role of Chairman Program รุน่ /
Financial Statements for Directors รุน่ /
Board Matter & Trends รุน่ /
2544 – ปั จจุบนั
กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
2534 - ปั จจุบนั
ทีปรึกษากฎหมาย บริษัท ทีปรึกษาไทย จํากัด

กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ทีปรึกษากฎหมาย บริษัท ทีปรึกษาไทย จํากัด ( กิจการ)
ไม่มี

รวมหุน้ บุรมิ สิทธิและหุน้ สามัญ และรวมการ
ไม่มี (สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที ธันวาคม
ถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท (4/4)
คณะกรรมการตรวจสอบ (4/4)
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