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ที SET 63/10 
 

วนัที 5 พฤษภาคม  
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
เรอืง แจง้การเผยแพรห่นงัสือนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที  ประจาํปี  ประชมุ ณ วนัที  

พฤษภาคม  เวลา .  น. บนเว็บไซตข์องบรษัิท 
 

บรษัิท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) คาํนงึถึงความสาํคญัของผูถื้อหุน้ และความสาํคญัของ
การกาํกบัดแูลกิจการ โดยมุ่งหวงัใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบตัอิยา่งเทา่เทียมกนั ดงันนับรษัิทจงึไดน้าํหนงัสือนดั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที  ประจาํปี  พรอ้มเอกสารประกอบ ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษเผยแพรบ่น
เว็บไซตข์องบรษัิท www.bumrungrad.com ภายใตห้มวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์หวัขอ้ขอ้มลูผูถื้อหุน้แลว้ ตงัแตว่นัที  
 พฤษภาคม  

 
 บรษัิทฯ ขอสนบัสนนุและเชิญชวนผูถื้อหุน้ทกุทา่นมาเขา้ประชมุดว้ยตนเอง แตเ่นืองจากสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือไวรสัโคโรนา  (COVID- ) และเพือปฏิบตัติามคาํแนะนาํของหน่วยราชการตา่ง ๆ 
เกียวกบัการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 บรษัิทจงึขอสนบัสนนุใหท้า่นใชส้ทิธิของทา่นโดยการมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนท่าน โดยทา่นอาจมอบฉนัทะใหน้างอรุณี เกษตระทตั 
กรรมการอิสระ ผูซ้งึไม่มีสว่นไดเ้สียพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุผูถื้อหุน้ในครงันีเป็นผูเ้ขา้ประชมุแทน 
รายละเอียดขอ้มลูของกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารทีแนบมานี 
 
 กรุณาสง่สาํเนาหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบตามทีระบไุวใ้นหนงัสือนดัประชมุไปยงัฝ่าย
กฎหมายทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกสที์ LegalTeam@bumrungrad.com ภายในวนัที  พฤษภาคม  พรอ้ม
ทงัระบหุวัขอ้เรอืงวา่ “ประชมุผูถื้อหุน้ - ขอสง่หนงัสือมอบฉนัทะ” และสง่ตน้ฉบบัไปยงัทีอยูข่า้งลา่งนีโดยไปรษณีย์
ตอบรบัทีแนบมาดว้ย (ไม่ตอ้งตดิแสตมป์) 
 

ฝ่ายกฎหมาย 
บรษัิท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 

 ซอย  (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพฯ  

 



2 

 คสัโตเดียนของผูล้งทนุตา่งประเทศอาจลงคะแนนเสียงสาํหรบัหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ในรูปแบบของ
ขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส ์(eProxy) ซงึพฒันาโดย TSD ได ้ซงึทา่นสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตับินเว็บไซต ์
www.bumrungrad.com ภายใตห้มวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์หวัขอ้ขอ้มลูผูถื้อหุน้ตอ่ไป 
 
 ผูถื้อหุน้ทีประสงคจ์ะเขา้ประชมุดว้ยตนเอง กรุณาปฏิบตัติามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ 
COVID-  และคาํแนะนาํสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุทีแนบมานีโดยเครง่ครดั 
 
 นอกจากนี บรษัิทฯ เห็นสมควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่คาํถามหรอืเสนอความเห็นเกียวกบัการประชมุผู้
ถือหุน้ถึงคณะกรรมการลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุนบัแตบ่ดันีจนถึงวนัที  พฤษภาคม  โดยสง่จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกสข์องทา่นไปยงัคณุพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร เลขานกุารบรษัิท ที pantipc@bumrungrad.com โดย
ระบชืุอเตม็ email address โทรศพัทมื์อถือ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ของทา่น และจาํนวนหุน้ทีทา่นถือ พรอ้มทงัระบุ
หวัขอ้เรอืงวา่ “ประชมุผูถื้อหุน้ - ขอสง่คาํถาม” หรอื “ประชมุผูถื้อหุน้ - ขอสง่ความเห็น” หรอืทา่นอาจกรอกคาํถาม
หรอืความเห็นของทา่นลงใน online form นี ซงึไดบ้รรจรุายการขอ้มลูทีตอ้งการจากทา่นไวด้ว้ยแลว้ 
 
 เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูร้วบรวมคาํถามและความเห็นสง่ใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารเพือพิจารณา
และตอบคาํถามดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตอ่ไป 
 

จงึเรยีนมาเพือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นางลนิดา ลีสหะปัญญา) 
กรรมการผูจ้ดัการ 



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

ของบริษัท  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร  ์จาํกัด (มหาชน) 

เพอืป้องกนัการแพร ่ระบาดของ COVID-19 และเพอืปฏบิตัติามคาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
บร ิษัทฯ  ได้จัดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภมูิร ่างกายก่อนเข ้าร ่วมประชุม และจัดเตร ียมแอลกอฮอลเ์จลสาํหร ับ
ล้างมือในจุดต่าง ๆ  บร ิเวณสถานทจีัดการประชุม และได้จัดทนี ังใหม้ีระยะหา่งไม่เบยีดเสยีด 

คาํแนะนาํสาํหร ับผู้เข ้าร ่วมประชุม 

1. ทา่นผู้ถอืห ุน้ควรงดเข ้าร ่วมประชุม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดนิหายใจ รวมถงึกรณีททีา่นมี
ไข ้ ไอ เจ็บคอ  มีนาํมูก หอบเหนือย 

2. หากทา่นหร ือครอบครัวหร ือผู้ใกล้ช ิดไดเ้ดนิทางไปยังพนืทรีะบาดของโรคในช่วง  วันก่อนวันประชุมสามัญผู้
ถอืห ุน้คร ังนี ควรงดเข ้าร ่วมประชุม 

3. ก่อนเข ้าร ่วมประชุม ควรจัดเตร ียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลเ์จลสาํหรับใช้ของตนเองใหเ้พยีงพอ  และ
ควรปฏบิัตติามหลักสุขอนามัย เช ่น  ล้างมือบ่อย ๆ  ดว้ยนาํและสบู่ หร ือแอลกอฮอลเ์จล และสวมใส่หน้ากาก
อนามัย 

4. หากพบว่าทา่นป่วยหร ือเร ิมป่วย กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทปีระจาํจุดตา่ง ๆ  และกรุณางดเข ้าร ่วมประชุมทนัท  ี

5. หากทา่นมีอ ุณหภมูิของร ่างกายเกนิ .  องศาเซลเซยีส กรุณางดเข ้าร ่วมประชุมทนัท  ี

6. หลกีเลียงการอยู่ใกล้ช ิดกบัผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยงิผู้ป่วยทมีีอาการโรคในระบบทางเดนิหายใจทไีม่
ป้องกนัตนเอง 

มาตรการทบีร ิษัทกาํหนด 

1. บร ิษัทฯ  ขอสนับสนุนใหท้า่นใช้สทิธ ิของทา่นโดยการมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระเข ้าร ่วมประชุมและออก
เสียงแทนทา่น ทา่นสามารถมอบฉันทะใหน้างอรุณี เกษตระท ัต กรรมการอสิระ ผู้ซงึไม่มีส่วนได้เสียพเิศษใด 
ๆ  กบัวาระการประชุมผู้ถอืห ุ้นในคร ังนี เป็นผู้เข ้าประชุมแทน  รายละเอยีดข้อมูลของกรรมการอ ิสระปรากฏใน
เอกสารทแีนบมานี และเพอืความสะดวกของทา่นบร ิษัทได้จดัพมิพช์ ือและรายละเอยีดของกรรมการอสิระใน
หนังสอืมอบฉันทะทแีนบมานีแล้ว 

2. ผู้ถ ือห ุน้และผู้ทเีข ้าร ่วมประชุมท ุกทา่นต้องผ่านจุดคัดกรองทบีร ิษัทจดัไว้ และต้องกรอกแบบสอบถามเพอืการ
คัดกรองโรคเช ือไวร ัสโคโรนา  (COVID- ) และนาํส่งเจา้หน้าทขีองบร ิษัท ณ จุดลงทะเบยีน  ในกรณีท ี
ทา่นปกปิดข้อมูลดา้นสุขภาพหร ือประวัตกิารเดนิทางของทา่น  อาจถอืเป็นความผดิตามพระราชบัญญัติ
โรคตดิต่อ  พ .ศ.  

3. เพอืความปลอดภยัของส่วนรวม บร ิษัทขอสงวนสทิธ ิไม่อนุญาตใหบุ้คคลทมีีลักษณะดงัต่อไปนี หร ือผู้ทไีม่ให ้
ความร่วมมือในการปฏบิัตติามมาตรการใด ๆ  ทรีะบุไว้หนังสอืนีเข ้าร ่วมประชุม (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถ ือห ุน้หร ือผู้ร ับ
มอบฉันทะของผู้ถอืห ุน้) 



3.1 ผู้ทมี ีประวัตกิารเดนิทางไปหร ือกลับมาจากประเทศทมีีการระบาดของไวร ัสโคโรนา  (COVID- ) 
ภายใน   วันก่อนวันประชุม  

3.2 ผู้ทตีดิต่อใกล้ช ิดกบับุคคลตามข้อ  .  หรือตดิต่อใกล้ช ิดกับบุคคลทีอยู่ในข ่ายเฝ้าระวังหร ือได้ร ับการ
วิน ิจฉ ัยว่าตดิเช ือไวร ัสโคโรนา  (C0V(D ) ภายใน  วันก่อนวันประชุม 

3.3 ผู้มีไข ้หร ือมีอาการทอีาจสงสัยว่าจะเป็นไวร ัสโคโรนา  (COVID- ) หร ือมีอาการเกยีวกบัทางเดนิ
หายใจ 

4. บร ิษัทจะจัดทนีังในหอ้งประชุมโดยมีระยะหา่งระหว่างเก้าอ ีอย่างน้อย  เมตร  จาํนวนไม่เกนิ   ทนีัง เมือ
ลงทะเบยีนแล้ว ผู้ถอืห ุน้แต่ละทา่นจะได้ร ับหมายเลขทนีัง (มาก่อนมีสทิธ ิก่อน) และหา้มผู้เข ้าร ่วมประชุม
เปลยีนหมายเลขทนีังเพอืการตรวจสอบตดิตามกรณีมีเหตุไม่คาดหมาย เมือจาํนวนทนีังเตม็แล้ว บร ิษัท
จาํเป็นต้องขอใหท้า่นมอบฉันทะใหผู้้อนืเข ้าประชุมแทน  

5. บร ิษัทงดแจกของทรีะลึก และงดบร ิการอาหารว่าง เคร ืองดมืชา กาแฟ  รวมทงัไม่อนุญาตใหร้ ับประทาน
อาหารในบร ิเวณสถานทปีระชุมโดยเดด็ขาด 

6. บร ิษัทงดแจกรายงานประจาํปี  งบการเงนิประจาํปี  ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพอืลดการสัมผัส
สงิของร ่วมกบัผู้อนื  และเพอืความปลอดภยั สุขอนามัย ของผู้เข ้าร ่วมงานทุกทา่น 

  



 

เอกสารหมายเลข  10 

 
ข้อมูลเกยีวกับกรรมการอิสระ 

สาํหร ับใหผู้้ถ ือห ุน้ทปีระสงคจ์ะเลือกกรรมการอ ิสระเป็นผู้ร ับมอบฉันทะพจิารณา 
 

ชือ  – นามสกุล นางอรุณี เกษตระทตั 

อายุ 73 ปี  

ประเภทกรรมการ  กรรมการอสิระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการบริษัท 14 ปี 

การศึกษา บรหิารธุรกิจบณัฑิต University of Portland ออรกิอน สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee รุน่ 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation รุน่  สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of Compensation Committee รุน่  สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณก์ารทาํงาน  2552 - 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท จดัหางาน เอเอ ทาเลนท ์จาํกดั 
 - ปัจจบุนั ประธานบรษัิท บรษัิท จดัหางาน เอเอ ทาเลนท ์จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /ผู้บร ิหารในกิจการอ ืน  

ตาํแหน่งในบรษัิท 
จดทะเบียนอืน 

ไมมี่ 

ตาํแหน่งในบรษัิทอืนทีไมใ่ชบ่รษัิท
จดทะเบียน 

ไมมี่ 

ตาํแหน่งในกิจการอนืทอีาจทาํ
ให ้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบร ิษัท  

ไมมี่ 

การถอืหุ้นในบร ิษัท  ไมมี่ (สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 รวมหุน้บรุมิสทิธิและหุน้สามญั 
และรวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดอีาญาทเีกียวกับทรัพยซ์ ึงได้
ทาํโดยทุจร ิต 

ไมมี่ 

การเข ้าร ่วมประชุม คณะกรรมการบรษัิท (4/4) 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน (2/2)  
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