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แนวทางปฏิบัติสาหรับการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
กรณีการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่ มีการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษทั จึ งแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบตั ิในการ
เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 ดังนี้
1. ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษทั เข้ าร่ วมประชุมแทน
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดโอกาสเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษทั จึงได้
จัด สถานที่ ป ระชุ ม ให้ มี ร ะยะห่ า งในทุ ก จุ ด ท าให้ มี จานวนที่ นั่ งในห้ อ งประชุ ม จ ากัด เพี ย ง 100 ที่ นั่ ง จึ ง
จาเป็ นต้องขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ ้นในการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนนแทน โดยสามารถส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานมายัง
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
ชั้น 9 อาคาร C โรงพยาบาลกรุ งเทพ
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจยั 7 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
2. กรณีที่ผ้ ูถือหุ้ นยังคงประสงค์ เข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง บริ ษทั ขอเรี ยนให้ทราบถึงมาตรการในการป้ องกัน
และลดโอกาสเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับการประชุม ดังนี้
2.1 บริ ษทั จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิ บตั ิของกรมควบคุมโรค ณ บริ เวณโถงชั้นล่างของอาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ก่อนขึ้นบันไดเลื่อนไปยังห้องประชุม การต่อแถว ณ จุดคัดกรองและจุดตรวจเอกสาร
จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่ อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในกรณี ที่ท่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุ ขภาพหรื อประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็ น
ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ในกรณี ที่ตรวจพบผูท้ ี่ มีความเสี่ ยงหรื อผูท้ ี่ มีอาการเกี่ ยวกับทางเดิ นหายใจ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ไม่
อนุญาตให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีความเสี่ ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม
2.2 ที่นงั่ สาหรับการประชุมจะจัดให้มีระยะห่ างระหว่างกันทุกจุดอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่ งทาให้จานวนที่นงั่ ใน
ห้องประชุมสามารถรองรับผูถ้ ือหุ น้ และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้จากัดเพียง 100 ที่นงั่ และเมื่อที่นงั่ ที่
จัดเตรี ยมไว้เต็มแล้ว ท่านผูถ้ ือหุ น้ จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่ วมมือผูถ้ ือ
หุ ้นที่ มาประชุ มด้วยตนเองและไม่สามารถเข้าในห้องประชุ มได้มอบฉันทะให้ กรรมการอิ สระของ
บริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทน
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2.3 ด้วยพื้นที่อนั จากัด บริ ษทั ไม่อนุญาตให้ผตู ้ ิดตามเข้าร่ วมในบริ เวณห้องประชุมและที่นงั่ สารอง
2.4 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านกรุ ณาเตรี ยมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่ วมการประชุม
2.5 หากสถานการณ์ มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรื อมีขอ้ กาหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการ
จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซตข์องบริ ษทั (www.bangkokhospital.com)
บริ ษทั จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่ เข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน โปรดดาเนิ นการ
ตามแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว ทั้งนี้ หากมีผเู ้ ข้าร่ วมเป็ นจานวนมากหรื อมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทาให้เกิดความล่าช้าใน
การคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม บริ ษทั ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
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