แนวทางปฏิบัตเิ พื่อป้ องกันการติดเชือ้ COVID-19
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เพื่อเป็ นการรองรับมาตรการของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทังความห่
้
วงใยต่อ
สุขภาพและความปลอดภัย ของผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน) (บริ ษัท) จึงใคร่ขอแจ้ ง
ให้ ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. บริ ษัท จะจัดให้ มีการทำาความสะอาดและฆ่าเชื ้อภายในห้ องประชุมและจุดลงทะเบียนล่วงหน้ า รวมทังจะจั
้ ด
เตรี ยมเจลสำาหรับล้ างมือ ไว้ ให้ บริ การตามจุดต่างๆ ในบริ เวณพื ้นที่การประชุม
2. ผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านจะต้ องสวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทังจะต้
้ องรักษาระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing)
3. บริ ษัทจะจัดเตรี ยมพื ้นที่การประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้ าร่วมประชุม โดยจัดที่นงั่ ให้ มีการเว้ นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลที่เหมาะสม ซึง่ จะทำาให้ จำานวนที่นงั่ ในห้ องประชุมมีจำานวนจำากัด (ไม่เกิน 100 ที่นงั่ ) หรื อจำานวนที่น้อยกว่า
ตามที่ได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคหรื อการติดตามได้ ใน
กรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ เกิดขึ ้น รวมทังไม่
้ อนุญาตให้ มีการเคลื่อนย้ ายที่นงั่ ในระหว่างการประชุม จึงขอ
ความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและไม่สามารถเข้ ามาในห้ องประชุมได้ โปรดมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ า
ร่วมประชุมแทน
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้ วยตนเอง บริ ษัทขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้ องที่ออกโดยหน่วยงานของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็ นการป้องกันและลดความ
เสี่ยงของการแพร่กระจายโรค COVID-19 อนึง่ การเข้ าร่วมการประชุมของท่านไม่สามารถใช้ เป็ นข้ อยกเว้ นความรับผิดใดๆ
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการฝ่ าฝื นบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายได้ นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นตกลงยินยอมที่จะรับความเสี่ยงและผล
กระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการเข้ าร่วมการประชุม รวมทังจะต้
้ องดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของตัวท่านเอง ซึง่ บริ ษัท
มีความประสงค์ที่จะพยายามมิให้ เกิดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึง
ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการปฏิบตั ิตามมาตรการดังต่อไปนี ้อย่างเคร่งครัด
5. บริ ษัทจะจัดให้ มีจดุ ตรวจคัดกรองสุขภาพ ณ บริ เวณทางเข้ า-ออก อาคาร 2 โรงพยาบาลวิภาวดี และบริ เวณ
ทางเข้ าพื ้นที่การประชุม (ห้ องประชุม ชัน้ 9 อาคาร 1) เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่ างกายของผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน ทังนี
้ ้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้ าพื ้นที่การประชุมสำาหรับผู้ถือหุ้นที่มีอณ
ุ หภูมิร่างกายตังแต่
้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ ้นไป
หรื อเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื ้นที่ในกลุม่ เสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้ที่มีการสัมผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วยที่
ต้ องสงสัยการติดเชื ้อโรค COVID-19 และ / หรื อ บุคคลที่เพิ่งเดินทางไปหรื อกลับมาจากพื ้นที่ที่เป็ นกลุม่ เสี่ยงดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลาน้ อยกว่า 14 วัน และ / หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใดที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีนำ ้ามูก
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เจ็บคอ หรื อหายใจเหนื่อยหอบ โดยบริ ษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการปฏิบตั ิตามคำาแนะนำาของเจ้ าหน้ าที่บริ เวณ
จุดตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างเคร่งครัด สำาหรับผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่สามารถเข้ าร่วมการประชุมได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้ าง
ต้ น ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นโปรดใช้ สิทธิโดยดำาเนินการมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัท ในกรณีที่ทา่ นปกปิ ดข้ อมูลด้ าน
สุขภาพหรื อประวัติการเดินทางของท่าน ถือเป็ นการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
6. บริ ษัทใคร่ขอความร่วมมือให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นโปรดดำาเนินการมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทตามที่ระบุ
ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยท่านสามารถส่งแบบฟอร์ มการมอบฉันทะที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน พร้ อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ องมายังเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนสุขเกษม ตำาบลป่ าตัน
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โดยกรุณาส่งเอกสารดังกล่าวล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน ก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2564
7. เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้ าร่วมประชุม บริ ษัทของดการจัดเตรี ยมไมโครโฟนสำา หรับการ
สอบถามคำาถามใดๆ ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ ทา่ นเขียนคำาถามและส่งให้
กับเจ้ าหน้ าที่ที่อยู่ในห้ องประชุม ทังนี
้ ้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี นี ้จะดำาเนินการด้ วยความกระชับและเป็ นไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม
8. บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางสำาหรับการส่งคำาถามและข้ อมูลล่วงหน้ า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำาถามที่เกี่ยวข้ องกับ
วาระการประชุม และแจ้ งความประสงค์ที่จะเข้ าร่วมประชุมได้ โดยการส่งคำาถาม ชื่อ -สกุล เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ (หาก
มี) โดยส่ง มาที่ lanna@lanna-hospital.com หรื อในกรณีที่ผ้ ถู ือ หุ้น มอบฉันทะให้ แ ก่ก รรมการอิส ระของบริ ษ ัท ท่า น
สามารถส่งมาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นได้
9. บริ ษัทของดการแจกอาหาร / ของว่าง ชา และกาแฟ สำาหรับการประชุมในครัง้ นี ้ รวมทังไม่
้ อนุญาตให้ นำา
อาหารและเครื่ องดื่มจากภายนอกเข้ ามารับประทานในบริ เวณพื ้นที่การประชุม อนึง่ แนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวข้ างต้ น อาจมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางปฏิบ ตั ิ กฎ และ / หรื อ ระเบียบที่อ อกโดยกรุง เทพมหานคร และ / หรื อ กระทรวง
สาธารณสุข และ / หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
10. บริ ษัท ของดแจกรายงานประจำาปี 2563 ในรูปแบบเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบริ ษัทหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากท่านผู้ถือหุ้นในการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวข้ างต้ น และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี ้ด้ วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ดสุ ิต ศรี สกุล)
กรรมการผู้จดั การ
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