ที่ SET 64/04
วันที่ 30 มีนาคม 2564
เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่ อง

แจ้ งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจําปี 2564 ประชุม ณ วันที่ 28 เมษายน
2564 เวลา 14.00 น. บนเว็บไซต์ของบริ ษัท

บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้น และความสําคัญของ
การกํากับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นบริ ษัทจึงได้ นําหนังสือนัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจําปี 2564 พร้ อมเอกสารประกอบ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท www.bumrungrad.com ภายใต้ หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้ อข้ อมูลผู้ถือหุ้นแล้ ว ตั้งแต่วนั ที่
30 มีนาคม 2564
บริ ษัทฯ ขอสนับสนุนและเชิญชวนผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าประชุมด้ วยตนเอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของหน่วยราชการต่าง ๆ
เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริ ษัทจึงขอสนับสนุนให้ ทา่ นใช้ สทิ ธิของท่านโดยการมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยท่านอาจมอบฉันทะให้ นางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล กรรมการอิสระ ผู้ซงึ่ ไม่มีสว่ นได้ เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้เป็ นผู้เข้ าประชุม
แทน รายละเอียดข้ อมูลของกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารที่แนบมานี ้
กรุณาส่งสําเนาหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมไปยังฝ่ าย
กฎหมายทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ LegalTeam@bumrungrad.com ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 พร้ อมทั้ง
ระบุหวั ข้ อเรื่ องว่า “ประชุมผู้ถือหุ้น - ขอส่งหนังสือมอบฉันทะ” และส่งต้ นฉบับไปยังที่อยูข่ ้ างล่างนี ้โดยไปรษณีย์
ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์ ) ที่แนบไปกับหนังสือมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้ ทา่ นทางไปรษณีย์ในวันที่ 5 เมษายน
2564
ฝ่ ายกฎหมาย
บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าประชุมด้ วยตนเอง กรุณาปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
COVID-19 และคําแนะนําสําหรับผู้เข้ าร่วมประชุมที่แนบมานี ้โดยเคร่งครัด
นอกจากนี ้ บริษัทฯ เห็นสมควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามหรื อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประชุมผู้
ถือหุ้นถึงคณะกรรมการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมนับแต่บดั นี ้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของท่านไปยังนางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริ ษัท ที่ pantipc@bumrungrad.com
โดบระบุชื่อเต็ม email address หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของท่าน และจํานวนหุ้นที่ทา่ นถือ
พร้ อมทั้งระบุหวั ข้ อเรื่ องว่า “ประชุมผู้ถือหุ้น - ขอส่งคําถาม” หรื อ “ประชุมผู้ถือหุ้น - ขอส่งความเห็น”
เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้รวบรวมคําถามและความเห็นส่งให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารเพื่อพิจารณา
และตอบคําถามดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางลินดา ลีสหะปั ญญา)
กรรมการผู้จดั การ
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ข้ อ มูล เกี่ยวกับ กรรมการอิส ระ
สําหรั บ ให้ ผ้ ูถ ือ หุ้น ที่ป ระสงค์ จ ะเลือ กกรรมการอิส ระเป็ นผู้รั บ มอบฉัน ทะพิจ ารณา
ชื่อ – นามสกุล

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

อายุ

61 ปี

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ที่เ ป็ น
กรรมการบริษัท
เหตุผ ลที่เ สนอแต่ งตัง้
ให้ เ ป็ นกรรมการอิส ระ
การศึก ษา

20 ปี
(รวมระยะเวลาที่เป็ นอยูแ่ ละระยะเวลาที่จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระ 23 ปี )
เป็ นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมานาน และ
ไม่สามารถหาท่านอื่นแทนได้
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลัก สูต ร
กรรมการ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
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
กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
2544 – ปั จจุบนั
2534 - ปั จจุบนั
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษาไทย จํากัด

(สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย)

ประสบการณ์ ก าร
ทํางาน
การดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการ/ผู้บ ริห ารใน
กิจ การอื่น
ตําแหน่งในบริ ษัทจด
ทะเบียนอื่น
ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่
ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

ตําแหน่ งในกิจ การอื่น
ที่อ าจทําให้ เ กิด ความ
ขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่ อ บริษัท
การถือ หุ้น ในบริษัท
ข้ อ พิพ าททางกฎหมาย
คดีอ าญาที่เ กี่ยวกับ
ทรั พ ย์ ซ่ งึ ได้ ท าํ โดย
ทุจ ริต
การเข้ าร่ วมประชุม

กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษาไทย จํากัด (1 กิจการ)
ไม่มี

ไม่มี (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการ
ถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท (7/7)
คณะกรรมการตรวจสอบ (4/4)
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มาตรการป้ อ งกัน การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19
และคําแนะนําสําหรั บ ผู้เ ข้ าร่ วมประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ครั ง้ ที่ 28 ประจําปี 2564
ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
เพื่อ ป้ อ งกัน การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 และเพื่อ ปฏิบ ัต ติ ามคําแนะนําของกรมควบคุม โรค กระทรวง
สาธารณสุข บริษัท ฯ ได้ จ ัด จุด คัด กรองและตรวจวัด อุณหภูม ริ ่ างกายก่ อ นเข้ าร่ วมประชุม และจัด เตรี ยม
แอลกอฮอล์ เ จลสําหรั บ ล้ างมือ ในจุด ต่ าง ๆ บริเ วณสถานที่จ ัด การประชุม และได้ จ ัด ที่น่ ังให้ ม ีร ะยะห่ างไม่
เบียดเสียด
คําแนะนําสําหรั บ ผู้เ ข้ าร่ วมประชุม
1. ท่ านผู้ถ ือ หุ้น ควรงดเข้ าร่ วมประชุม หากตนเองมีอ าการป่ วยของโรคระบบทางเดิน หายใจ รวมถึงกรณีท่ ี
ท่ านมีไ ข้ ไอ เจ็บ คอ มีน ํา้ มูก หอบเหนื่อ ย
2. หากท่ านหรื อ ครอบครั วหรื อ ผู้ใ กล้ ช ดิ ได้ เ ดิน ทางไปยังพืน้ ที่ร ะบาดของโรคในช่ วง 14 วัน ก่ อ นวัน ประชุม
สามัญผู้ถ ือ หุ้น ครั ง้ นี ้ ควรงดเข้ าร่ วมประชุม
3. ก่ อ นเข้ าร่ วมประชุม ควรจัด เตรี ยมหน้ ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ เ จลสําหรั บ ใช้ ข องตนเองให้ เ พียงพอ
และควรปฏิบ ัต ติ ามหลัก สุข อนามัย เช่ น ล้ างมือ บ่ อ ย ๆ ด้ วยนํา้ และสบู่ หรื อ แอลกอฮอล์ เ จล และสวมใส่
หน้ ากากอนามัย
4. หากพบว่ าท่ านป่ วยหรื อ เริ่ม ป่ วย กรุ ณาติด ต่ อ เจ้ าหน้ าที่ป ระจําจุด ต่ าง ๆ และกรุ ณางดเข้ าร่ วมประชุม ทัน ที
5. หากท่ านมีอ ุณหภูม ขิ องร่ างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส กรุ ณางดเข้ าร่ วมประชุม ทัน ที
6. หลีก เลี่ยงการอยู่ใ กล้ ช ดิ กับ ผู้ม ีอ าการป่ วย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งผู้ป่ วยที่ม ีอ าการโรคในระบบทางเดิน หายใจ
ที่ไ ม่ ป้ อ งกัน ตนเอง
มาตรการที่บ ริษัท กําหนด
1. บริษัท ฯ ขอสนับ สนุน ให้ ท่ านใช้ ส ทิ ธิข องท่ านโดยการมอบฉัน ทะให้ ก รรมการอิส ระเข้ าร่ วมประชุม และออก
เสียงแทนท่ าน ท่ านสามารถมอบฉัน ทะให้ น างสาวโสภาวดี อุต ตโมบล กรรมการอิส ระ ผู้ซ่ งึ ไม่ ม ีส่ วนได้ เ สีย
พิเ ศษใด ๆ กับ วาระการประชุม ผู้ถ ือ หุ้น ในครั ง้ นี ้ เป็ นผู้เ ข้ าประชุม แทน รายละเอียดข้ อ มูล ของกรรมการ
อิส ระปรากฏในเอกสารที่แ นบมานี ้ และเพื่อ ความสะดวกของท่ านบริษัท ได้ จ ัด พิม พ์ ช่ ือ และรายละเอีย ด
ของกรรมการอิส ระในหนังสือ มอบฉัน ทะแล้ ว
2. ผู้ถ ือ หุ้น และผู้ท่ เี ข้ าร่ วมประชุม ทุก ท่ านต้ อ งผ่ านจุด คัด กรองที่บ ริษัท จัด ไว้ และต้ อ งกรอกแบบสอบถามเพื่อ
การคัด กรองโรคเชือ้ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) และนําส่ งเจ้ าหน้ าที่ข องบริษัท ณ จุด ลงทะเบียน ใน
กรณีท่ ที ่ านปกปิ ดข้ อ มูล ด้ านสุข ภาพหรื อ ประวัต กิ ารเดิน ทางของท่ าน อาจถือ เป็ นความผิด ตาม
พระราชบัญญัต โิ รคติด ต่ อ พ.ศ. 2558
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3. เพื่อ ความปลอดภัยของส่ วนรวม บริษัท ขอสงวนสิท ธิไ ม่ อ นุญาตให้ บ ุค คลที่ม ีล ัก ษณะดังต่ อ ไปนี ้ หรื อ ผู้ท่ ี
ไม่ ใ ห้ ค วามร่ วมมือ ในการปฏิบ ัต ติ ามมาตรการใด ๆ ที่ร ะบุไ ว้ ห นังสือ นีเ้ ข้ าร่ วมประชุม (ไม่ ว่าจะเป็ นผู้ถ ือ
หุ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะของผู้ถ ือ หุ้น )
3.1 ผู้ท่ มี ีป ระวัต กิ ารเดิน ทางไปหรือ กลับ มาจากพืน้ ที่ห รื อ ประเทศที่ม ีก ารระบาดของไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ภายใน 14 วัน ก่ อ นวัน ประชุม
3.2 ผู้ท่ ตี ดิ ต่ อ ใกล้ ช ดิ กับ บุค คลตามข้ อ 3.1 หรื อ ติด ต่ อ ใกล้ ช ดิ กับ บุค คลที่อ ยู่ใ นข่ ายเฝ้ าระวังหรื อ ได้ รั บ การ
วิน ิจ ฉัยว่ าติด เชือ้ ไวรั ส โคโรนา 2019 (C0VID 19) ภายใน 14 วัน ก่ อ นวัน ประชุม
3.3 ผู้ม ีไ ข้ ห รื อ มีอ าการที่อ าจสงสัยว่ าจะเป็ นไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) หรื อ มีอ าการเกี่ยวกับ
ทางเดิน หายใจ
4. บริษัท จะจัด ที่น่ ังในห้ อ งประชุม โดยมีร ะยะห่ างระหว่ างเก้ าอีอ้ ย่ างน้ อ ย 1 เมตร จํานวนไม่ เ กิน 80 ที่น่ ัง เมื่อ
ลงทะเบียนแล้ ว ผู้ถ ือ หุ้น แต่ ล ะท่ านจะได้ รั บ หมายเลขที่น่ ัง (มาก่ อ นมีส ทิ ธิก่ อ น) และห้ ามผู้เ ข้ าร่ วมประชุม
เปลี่ยนหมายเลขที่น่ ังเพื่อ การตรวจสอบติด ตามกรณีม ีเ หตุไ ม่ ค าดหมาย เมื่อ จํานวนที่น่ ังเต็ม แล้ ว บริษัท
จําเป็ นต้ อ งขอให้ ท่ านมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูอ่ ืน เข้ าประชุม แทน
5. บริษัท งดบริก ารอาหารว่ าง เครื่ อ งดื่ม ชา กาแฟ รวมทัง้ ไม่ อ นุญาตให้ รั บ ประทานอาหารในบริเ วณสถานที่
ประชุม โดยเด็ด ขาด
6. บริษัท งดแจกรายงานประจําปี 2563 งบการเงิน ประจําปี 2563 ในแบบรู ป เล่ ม ในวัน ประชุม เพื่อ ลดการ
สัม ผัส สิ่งของร่ วมกับ ผู้อ่ ืน และเพื่อ ความปลอดภัย สุข อนามัย ของผู้เ ข้ าร่ วมงานทุก ท่ าน
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