
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 
และคาํแนะนาํสาํหร ับผู้เข ้าร ่วมประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นคร ังท  ี  ประจาํปี  

ของบร ิษัท  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร  ์จาํกัด (มหาชน) 

เพอืป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพอืปฏบิัตติามคาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข  บร ิษัทฯ  ได้จัดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกายก่อนเข ้าร ่วมประชุม และจัดเตร ียม
แอลกอฮอลเ์จลสาํหร ับล้างมือในจุดต่าง ๆ  บร ิเวณสถานทจีัดการประชุม และได้จัดทนีังให ้มรีะยะห่างไม่
เบยีดเสยีด 

คาํแนะนาํสาํหร ับผู้เข ้าร ่วมประชุม 

1. ท่านผู้ถอืห ุ้นควรงดเข ้าร ่วมประชุม หากตนเองมอีาการป่วยของโรคระบบทางเดนิหายใจ รวมถงึกรณีท ี
ท ่านมไีข ้ ไอ  เจบ็คอ  มนีาํมูก หอบเหนือย

2. หากท่านหร ือครอบครัวหร ือผู้ใกล้ชดิได้เดนิทางไปยังพนืทรีะบาดของโรคในช่วง  วันก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถอืห ุ้นคร ังนี ควรงดเข ้าร ่วมประชุม

3. ก่อนเข ้าร ่วมประชุม ควรจัดเตร ียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลเ์จลสาํหร ับใช้ของตนเองให ้เพยีงพอ
และควรปฏิบัตติามหลักสุขอนามัย เช ่น  ล้างมอืบ่อย ๆ  ด้วยนาํและสบู่ หร ือแอลกอฮอลเ์จล และสวมใส่
หน้ากากอนามัย

4. หากพบว่าท ่านป่วยหร ือเร ิมป่วย กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทปีระจาํจุดต่าง ๆ  และกรุณางดเข ้าร ่วมประชุมท ันท ี

5. หากท่านมอี ุณหภูมขิองร ่างกายเกนิ  .  องศาเซลเซยีส กรุณางดเข ้าร ่วมประชุมท ันท ี

6. หลกีเลยีงการอยู่ใกล้ชดิกับผู้มอีาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยงิผู้ป่วยทมีอีาการโรคในระบบทางเดนิหายใจ
ทไีม่ป้องกันตนเอง

มาตรการทบีร ิษัทกาํหนด 

1. บร ิษัทฯ  ขอสนับสนุนให ้ท ่านใช้สทิธ ิของท่านโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอสิระเข ้าร ่วมประชุมและออก
เสยีงแทนท่าน ท่านสามารถมอบฉันทะให้นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอสิระ ผู้ซงึไม่มสี่วนได้เสยีพเิศษ
ใด ๆ  กับวาระการประชุมผู้ถอืห ุ้นในครังนี เป็นผู้เข ้าประชุมแทน  รายละเอยีดข้อมูลของกรรมการอสิระ
ปรากฏในเอกสารทแีนบมานี และเพอืความสะดวกของท่านบร ิษัทได้จัดพมิพช์อืและรายละเอยีดของ
กรรมการอสิระในหนังสอืมอบฉันทะซงึจะจัดส่งให ้ท ่านทางไปรษณียใ์นวันท  ี  พฤษภาคม  ท่าน
สามารถ download หนังสอืมอบฉันทะได้จากเวบ็ไซดน์ ีด้วย

กรุณาส่งสาํเนาหนังสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามทรีะบุไว้ในหนังสอืนัดประชุมไปยังฝ่าย
กฎหมายทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์  ีLegalTeam@ bumrungrad.com ภายในวันท  ี  พฤษภาคม 



พร้อมทังระบุห ัวข ้อเร ืองว่า “ประชุมผู้ถอืห ุ้น  - ขอส่งหนังสอืมอบฉันทะ” และส่งต้นฉบับไปยังทอียู่ข ้างล่าง
นีโดยไปรษณียต์อบรับ (ไม่ต้องตดิแสตมป์) ทแีนบมากับหนังสอืมอบฉันทะทจีะจัดส่งให ้ท ่านในวันท  ี  
พฤษภาคม  

ฝ่ายกฎหมาย 
บร ิษัท  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร  ์จาํกัด (มหาชน) 

 ซอย  (นานาเหนือ) ถนนสุข ุมวทิ  
แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ   

คัสโตเดยีนของผู้ลงทุนต่างประเทศอาจลงคะแนนเสยีงสาํหร ับหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค ในรูปแบบของ
ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส  ์(eProxy) ซงึพ ัฒนาโดย TSD ได้ ซงึท ่านสามารถศกึษาหลักเกณฑแ์ละวิธ ีปฏบิัตบิน
เวบ็ไซต  ์www.bumrungrad.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ  ์หัวข ้อข ้อมูลผู้ถอืห ุ้น  

2. ผู้ถอืห ุ้นและผู้ท เีข ้าร ่วมประชุมทุกท ่านต้องผ่านจุดคัดกรองทบีร ิษัทจัดไว้ และต้องกรอกแบบสอบถามเพอื
การคัดกรองโรคเชอืไวร ัสโคโรนา  (COVID- ) และนาํส่งเจ้าหน้าทขีองบร ิษัท  ณ จุดลงทะเบยีน  ใน
กรณีทที ่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหร ือประวัตกิารเดนิทางของท่าน  อาจถอืเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัตโิรคตดิต่อ  พ .ศ. 

3. เพอืความปลอดภัยของส่วนรวม บร ิษัทขอสงวนสทิธ ิไม่อนุญาตให้บุคคลทมีลีักษณะดังต่อไปนี หร ือผู้ท ี
ไม่ให ้ความร่วมมอืในการปฏิบัตติามมาตรการใด ๆ  ทรีะบุไว้หนังสอืนีเข ้าร ่วมประชุม (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถอื
ห ุ้นหร ือผู้ร ับมอบฉันทะของผู้ถอืห ุ้น)

3.1 ผู้ทมีปีระวัตกิารเดนิทางไปหร ือกลับมาจากประเทศทมีกีารระบาดของไวร ัสโคโรนา  (COVID-
) ภายใน   วันก่อนวันประชุม  

3.2 ผู้ทตีดิตอ่ใกล้ชดิกับบุคคลตามข้อ  .  หร ือตดิต่อใกล้ชดิกับบุคคลทอียู่ในข ่ายเฝ้าระวังหร ือได้ร ับการ
วนิ ิจฉ ัยว่าตดิเชอืไวร ัสโคโรนา  (C0VID ) ภายใน   วันก่อนวันประชุม 

3.3 ผู้มไีข ้หร ือมอีาการทอีาจสงสัยว่าจะเป็นไวร ัสโคโรนา  (COVID- ) หร ือมอีาการเกยีวกับ
ทางเดนิหายใจ 

4. บร ิษัทจะจัดทนีังในห้องประชุมโดยมรีะยะห่างระหว่างเก้าออีย่างน้อย  เมตร  จาํนวนไม่เกนิ   ทนีัง เมอื
ลงทะเบยีนแล้ว ผู้ถอืห ุ้นแต่ละท่านจะได้ร ับหมายเลขทนีัง (มาก่อนมสีทิธ ิก่อน) และห้ามผู้เข ้าร ่วมประชุม
เปลยีนหมายเลขทนีังเพอืการตรวจสอบตดิตามกรณีมเีหตุไม่คาดหมาย เมอืจาํนวนทนีังเตม็แล้ว บร ิษัท
จาํเป็นต้องขอให ้ท ่านมอบฉันทะให้ผู้อนืเข ้าประชุมแทน

5. บร ิษัทงดแจกของทรีะลกึ และงดบร ิการอาหารว่าง เคร ืองดมืชา กาแฟ  รวมทังไม่อนุญาตให้ร ับประทาน
อาหารในบร ิเวณสถานทปีระชุมโดยเดด็ขาด



6. บร ิษัทงดแจกรายงานประจาํปี  งบการเงนิประจาํปี  ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพอืลดการ
สัมผัสสงิของร ่วมกับผู้อนื  และเพอืความปลอดภัย สุขอนามัย ของผู้เข ้าร ่วมงานทุกท ่าน

7. บร ิษัทฯ  เหน็สมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถอืห ุ้นส่งคาํถามหร ือเสนอความเหน็เกยีวกับการประชุมผู้ถอืห ุ้นถงึ
คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมนับแต่บัดนีจนถงึวันท  ี  พฤษภาคม  โดยส่งจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสข์องท่านไปยังคุณพันธท์พิย  ์จริกาญจนากร  เลขานุการบร ิษัท  ท  ีpantipc@ bumrungrad.com
โดยระบุชอืเตม็ email address โทรศัพทม์อืถอื  เลขทะเบยีนผู้ถอืห ุ้นของท่าน  และจาํนวนหุ้นทที ่านถอื
พร ้อมทังระบุห ัวข ้อเร ืองว่า “ประชุมผู้ถอืห ุ้น  - ขอส่งคาํถาม” หร ือ  “ประชุมผู้ถอืห ุ้น  - ขอส่งความเหน็” หร ือ
ท ่านอาจกรอกคาํถามหร ือความเหน็ของท่านลงใน  online form โดยแสกน  QR code หร ือกดลงิคข์ ้างล่างนี

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0nja0
H2agUCNAAFNH61ku9afN6LGWntCvyExzsDajydUOFNBRlUx

UTlWMzUxQUE1Q1A2VUwwU0VKNy4u 

เลขานุการบร ิษัทจะเป็ นผู้รวบรวมคาํถามและความเหน็ส่งให ้คณะกรรมการและผู้บร ิหารเพอืพจิารณาและตอบ
คาํถามดังกล่าวให ้แก่ผู้ถอืห ุ้นต่อไป

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0nja0H2agUCNAAFNH61ku9afN6LGWntCvyExzsDajydUOFNBRlUxUTlWMzUxQUE1Q1A2VUwwU0VKNy4u

